
 
BEKENDMAKING AKTENAME OMGEVINGSMELDING 

OMG referentie: OMV_2018094530 
 

 
Herbosch Kiere, gevestigd te Sint-Jansweg 7 te 9130 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor: 
 
de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 
 
Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een werf voor het afbreken van een oude brug en 
bouw van een nieuwe brug. 
De aanvraag heeft als adres Vaartstraat 133, 2960 Brecht, kadastraal bekend: deels op (afd. 4) sectie 
E 55/03, (afd. 4) sectie D 760/5F en deels op openbaar domein. 
 
De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 13 augustus 2018 akte genomen van de 
omgevingsmelding voor volgende rubrieken: 
 

6.5.1:   1 verdeelslang 
 

15.1.1 Stalling van 3 voertuigen, oa: kranen, vrachtwagen.. 

17.1.2.1.1 De opslag van 950 liter propaan en zuurstof 

17.3.2.1.1.1°b: 2 Vlarem conforme dubbelwandige mazouttanks van elk 2,3 ton 
 

17.4 De opslag van in totaal maximum 100 liter producten zoals verven, 
ontkistingsolie,… 
Opslag op lekbakken en onder afdak.  

 
 
De beslissing ligt 30 dagen ter inzage vanaf de dag na de start van de aanplakking bij de 

gemeentelijke dienst grondgebiedszaken op volgend adres: 

Gemeentepark 1, 

2960 Brecht 

(U kunt de datum van de start van de aanplakking navragen bij bovenvermelde dienst.) 

 
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door 

neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van 

deze beslissing.  

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of 
een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het 
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen 
heeft). 
 
U bent een rolrecht verschuldigd van: 

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging; 
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst 

dringende noodzakelijkheid. 
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening 

van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 

dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   

Meer info 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges,  

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  



- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 
Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

