
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
Volgende aanvragers: 

BVBA J. THIENPONT, Bossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal, de heer Thienpont Jacques, Bossenaarstraat 14, 9680 Maarkedal 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor: 

( x )  een stedenbouwkundige handelingen  
(   )  de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit  
(   )  het verkavelen van gronden 
(   )  een vegetatiewijziging 

Betreffende: THIENPONT - VILLA TYNLON 

De aanvraag heeft als adres(sen): 

Bossenaarstraat 3, 9680 Maarkedal;  

De aanvraag heeft betrekking op het/de perce(e)l(en): 

 MAARKEDAL 1 AFD (ETIKHOVE), Sectie B, Perceel 0472B 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 22 december 2022 de omgevingsvergunning 

(   )  geweigerd  
( x )  verleend met voorwaarden 
(   )  deels verleend  

De beslissing ligt van 4 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving en wonen (enkel na afspraak – 
telefonisch of via de website) 

Dienst Omgeving & Wonen (055 33 46 44), Gemeente Maarkedal. Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal. 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, 
rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 
belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Tegen een beslissing genomen in laatste aanleg kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 105 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, beroep worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 
81, 1030 Brussel, www.rvvb.be) 

Volg hierbij volgende nauwgezet volgende aanwijzingen. Als u dat niet doet, riskeert u dat de deputatie uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

Dien het beroep in binnen dertig dagen vanaf 4 januari 2023.  

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2022069740; 
3. de redenen waarom u beroep aantekent; 
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de 

besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 
5. of u gehoord wenst te worden. 

Voor meer info kan u terecht bij:  

Dienst omgeving en wonen, Gemeente Maarkedal 
e-mail: omgeving@maarkedal.be 
tel: 055 33 46 44 

De Algemeen directeur,         De Burgemeester,  
 
 
 
 
 
L. JOURQUIN           J. NACHTERGAELE 

mailto:omgeving@maarkedal.be

