
 

 

de heer dries neels 
jan bekenshoek 37 
9120 melsele 
belgie 
 

 
 
Aanvraag omgevingsvergunning door de heer dries neels wonende te jan bekenshoek 37 te 9120 
melsele voor het het bouwen van een vrijstaande woning en een bijgebouw in de achtertuin, het 
aanleggen van verharding, het overwelven van een gracht en het rooien van bomen te Brecht, Van 
Bavellaan 24, kadasternummer(s) afdeling 1 sectie M nr. 67F5 
 
Geachte heer 
Geachte mevrouw 
 
Voor de hierboven vermelde aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar 
onderzoek wordt aangekondigd met een gele en een witte affiche. Deze affiches moeten gedurende de 
periode van het openbaar onderzoek (13 mei 2022 tot en met 12 juni 2022) aangeplakt blijven op het 
perceel van de aanvraag.  
 
Mogen wij u vragen om te controleren of deze affiches effectief ter plaatse blijven. Om eventuele 
betwistingen over de aanplakking te voorkomen en te vermijden dat het openbaar onderzoek moet 
overgedaan worden vragen wij u de bijgevoegde verklaring de dag na het einde van het openbaar 
onderzoek bij de dienst omgeving te bezorgen (Gemeentepark 1, 2960 Brecht). 
 
Indien u onregelmatigheden met de aanplakking vaststelt vragen wij u om deze onmiddellijk te melden. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Annemie Marnef Sven Deckers 
algemeen directeur burgemeester 

uw kenmerk ons kenmerk datum dienst 

 OMV_2022040872 2022-05-10 dienst omgeving 

 

contactpersoon telefoonnummer faxnummer e-mail 

Athena Robert 03 203 21 13 03 313 71 69 
athena.robert@brecht.be 
 

 



 

 

 

VERKLARING BEKENDMAKING 
Omgevingsloketnr. : OMV_2022040872 

Gemeentelijk dossiernummer: OMV2022/115 
 
omgevingsvergunningsaanvraag 
openbaar onderzoek 
 
(gemeentelijke dossierverantwoordelijke: Athena Robert) 

 
 
onderwerp: aanvraag ingediend door de heer dries neels wonende te jan bekenshoek 37 te 9120 melsele 
voor het het bouwen van een vrijstaande woning en een bijgebouw in de achtertuin, het aanleggen van 
verharding, het overwelven van een gracht en het rooien van bomen te Van Bavellaan 24, kadastraal 
bekend: (afd. 1) sectie M 67 F5. 

 
 

 
OMV2022/115 
 
Hierbij verklaar ik de heer dries neels wonende te jan bekenshoek 37 te 9120 melsele- als aanvrager van 
de vergunning dat de affiches met de aankondiging van het openbaar onderzoek werden uitgehangen en 
ter plaatse bleven: 
 
- op het perceel: Van Bavellaan 24, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie M 67 F5 
- in de periode van 13/05/2022 tot en met 12/06/2022 
 
 
datum: .…/.…/.…/ 
 
naam:………………………………………………………………………………………… 
 
handtekening: 
 
 
 
 
 
 

 
U dient dit formulier de dag na de sluiting van het openbaar onderzoek ingevuld en ondertekend terug te 
bezorgen bij de dienst omgeving, Gemeentepark 1, 2960 Brecht. 
 


