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Openbaar onderzoek van 11/11/2019 tot 10/12/2019
Geachte
In toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 wordt voor uw aanvraag
tot het bouwen van een eengezinswoning gelegen te Uitwijkweg 3, 8020 Oostkamp een
openbaar onderzoek georganiseerd van 11/11/2019 tot en met 10/12/2019.
Dit houdt in dat u vanaf heden, tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek, op het
terrein waar de werken uitgevoerd of de handelingen verricht zullen worden, een bekendmaking
moet aanplakken.
De verplichtingen rond het aanplakken van de affiche vindt u op de keerzijde van deze brief
(conform Artikel 20 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014). Gelieve ons
eveneens de attestering van aanplakking, ondertekend, terug te bezorgen (dit mag per mail).
Pas na het sluiten van het openbaar onderzoek kunnen wij uw aanvraag verder behandelen.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de eigenaar van alle aanpalende percelen
bij een ter post aangetekende brief in kennis gesteld van de aanvraag.
In toepassing van het gemeentelijk belastingsreglement van 21 december 2017 op de afgifte
van administratieve stukken moet de aanvrager de kosten van de aangetekende zendingen
betalen. Hiervoor zal u een factuur worden opgestuurd.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Jan Compernol
algemeen directeur

Jan de Keyser
burgemeester
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Aanplakking van een affiche

-

-

-

-

De affiche wordt aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van
het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan. Op de
startdatum van de aanplakking moet u de gemeente op de hoogte
brengen en hierbij verklaren dat de affiche conform artikel 20 van het
Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven
tot de laatste dag van het openbaar onderzoek.
De affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de
vergunningsaanvraag paalt aan een openbare weg. Als het voorwerp van
de vergunningsaanvraag niet paalt aan een openbare weg, wordt de
affiche aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg.
De vergunningsaanvrager plakt de affiche op een schutting, op een muur
of op een bord dat aan een paal bevestigd is, op de grens tussen het
terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig
met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op
een maximumhoogte van twee meter.
De affiche is altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg.
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