
BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN 

VAN GRONDEN OF HET BIJSTELLEN VAN EEN 
VERKAVELING

Intern dossiernr.: 2021-VK-0810
Omgevingsloketnr.: OMV_2021090428

AANVRAAG
de heer Dirk Augustyns heeft een aanvraag ingediend voor: 

 Aanvraag voor een nieuwe verkaveling
Kort omschreven gaat het over het verkavelen van een bebouwd perceel in 2 bijkomende 
loten voor vrijstaande bebouwing.
De aanvraag heeft als adres Kruisweg 9, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E nrs. 417E 
en 417D

BESLISSING
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 januari 2022 de voorwaardelijke 
vergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
(*) U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook 
raadplegen op www.omgevingsloket.be

BEROEP
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of 
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming 
over de afgifte van de omgevingsvergunning.  U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief 
(of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Antwerpen, op het volgende adres: 
Koningin Elisabethlei 22, 2017 Antwerpen.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker 
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.  Het beroep moet worden ingesteld binnen een 
termijn van 30 dagen die ingaat op 12 januari 2022.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het 
omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van 
burgemeester en schepenen van Wuustwezel  Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de 
beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2021090428;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of 
het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 (BIC 
GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2021090428” en 
voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De wettelijke bepalingen over de beroepsprocedure zijn terug te vinden in het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, artikel 52 e.v., en in het bijhorende uitvoeringsbesluit 
omgevingsvergunning, artikel 86 e.v. van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur Burgemeester
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