
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
Volgende aanvragers: 

de heer Catteeuw Tjade, Kattedoornstraat 1, 9700 Oudenaarde 

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: HET WIJZIGEN VAN DE POORTOPENINGEN VAN DE LOODS, HET WIJZIGEN VAN HET RELIËF EN HET PLAATSEN VAN KEERMUREN 

De aanvraag heeft als adres(sen):  

Ommegangstraat 2, 9681 MAARKEDAL 

De aanvraag heeft betrekking op het/de perceel: 

 MAARKEDAL 2 AFD (NUKERKE), Sectie C, Perceel 1195A 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09-01-2023 de omgevingsvergunning 
(   )  geweigerd  
( x )  verleend  
(   )  deels verleend  

De beslissing ligt van 18 januari 2023 tot en met 17 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. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 

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 18 januari 2023. De dag zelf is niet inbegrepen. 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

• de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing); 
• het college van burgemeester en schepenen van Maarkedal (Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal) 

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_2022121220; 
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 

http://www.omgevingsloket.be/
mailto:omgeving@maarkedal.be

