
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Intern dossiernr.: 2020-SV-MV1-014
Omgevingsloketnr.: OMV_2020071103

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Leenaerts Tom een aanvraag 
werd ingediend voor het uitbreiden van een rundveestal, de nieuwbouw van een afdak voor 
mestscheiding (regularisatie), de nieuwbouw van een mestkelder met afdak tegen de 
bestaande rundveestal, de nieuwbouw van een mestvaalt (regularisatie), de sloop en aanleg 
van erfverharding, de sloop en aanleg van een overwelving van een baangracht en 
verharding op openbaar domein en de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de 
aanleg van een infiltratiezone en van een mestopslagbassin. De afwijking wordt gevraagd van 
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De aanvraag betreft eveneens 
het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een melkveebedrijf. Bijstelling 
wordt gevraagd van volgende bepalingen van Vlarem II: artikel 5.9.2.3§4,  artikel 5.28.2.3§2.b 
en artikel 5.28.3.4.1§1.3°.

De aanvraag omvat: 
 stedenbouwkundige handelingen
 de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als adres Neervenweg 111 kadastraal gekend als Loenhout, (afd. 3) sectie 
D 224 F, (afd. 3) sectie D 222 E, (afd. 3) sectie D 222 F, (afd. 3) sectie D 222 D, (afd. 3) 
sectie D 222 K en (afd. 3) sectie D 222 H 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de 
provincie Antwerpen. 
Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 15 juli 2020 tot en met  13 augustus 2020  ter inzage bij de 
gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
U kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken: 03 690 46 23 of 
omgeving@wuustwezel.be. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag 
worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail 
(omgeving@wuustwezel.be) of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester 
en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur Burgemeester
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