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bouwen van een halfopen woning met carport

VOORWERP VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
- het verkavelen van gronden
Omschrijving: bouwen van een halfopen woning met carport
LIGGING VAN HET VOORWERP VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boerderijstraat 38 te 8850 Ardooie, en met als kadastrale ligging Afdeling 36001, sectie E, perceel 1127H8, 1127M8.
DE OVERHEID BEVOEGD VOOR DE VERGUNNINGSAANVRAAG
Voor meer info betreffende de aanvraag kan u terecht bij de overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag:
- de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar
- (*)de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen, omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be, 050/ 24 79 20
- (*)het College van Burgemeester en Schepenen gemeente Ardooie, Polenplein 15, 8850 ARDOOIE, 051/ 74 40 40
DUUR/TER INZAGE OPENBAAR ONDERZOEK
- Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/05/2018 tot 16/06/2018.
- De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek nl. 16/06/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de
Dienst Omgeving van de gemeente Ardooie, Polenplein 15, 8850 ARDOOIE – 051/74 03 53
(*)EERDER GEHOUDEN OPENBARE ONDERZOEKEN
Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:
- omdat de aanvraag gewijzigd is.
- omwille van de toepassing van de administratieve lus
STANDPUNTEN / OPMERKINGEN / BEZWAREN
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- ofwel analoog per brief op het volgend adres: College van Burgemeester en Schepenen Ardooie, Polenplein 15, 8850 ARDOOIE
- ofwel digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

