BEKENDMAKING BESLISSING INGESTELD BEROEP
OMGEVINGSVERGUNNING
stedenbouwkundige handelingen
de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Referentie omgevingsloket: OMV_2018020425
Referentie gemeente: 2018.23

De gemeente Wezembeek-Oppem heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, ingediend
door LUMA REAL ESTATE namens VAN ROEY VASTGOED, Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel.
Kort omschreven gaat het over:
Het bouwen van een administratief centrum, school, ondergrondse parking, openbaar domein en
private ontwikkeling in het kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem
(PPS opdracht)
De aanvraag is gelegen te Europalaan 2, 4, 5, Jozef De Keyzerstraat 10, 12, 14, 16,
Louis Marcelisstraat 134 en 136, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B nrs. 98B2, 109H2, 109T, 109W,
109Y, 109A2, 109C2, 113R, 114V, 114R, 114S, 114T, 125G, 128C, 129B, 130C, 130B, 131C, 131E, 131D,
142S, 142T, 143W2, 143F2, 143H2, 143T2 en 143X2.
De Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant heeft op 13 september 2018 volgende beslissing genomen:
de omgevingsvergunning werd voorwaardelijk vergund.
Tegen deze beslissing werd een beroep ingediend bij de Vlaamse Overheid – Departement Omgeving.
De Vlaamse Overheid verklaarde op 27 maart 2019 het beroep ongegrond. De omgevingsvergunning werd
zo voorwaardelijk vergund.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke
Witte-Dovenetellaan 1, 1970 Wezembeek-Oppem.

dienst

omgeving

centrum

“Agora”,

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, op dit 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.
U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, 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.
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 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei
houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

