BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
OVER EEN AANVRAAG VAN
OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2019-SV-MV1-003
Omgevingsloketnr.: OMV_2019008333
Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door OOMS LV een aanvraag werd
ingediend voor het bouwen van een kraamstal, loods en mestsilo; verbouwen van een loods
tot een zeugenstal; regulariseren van een elektriciteitscabine, regulariseren van een
technisch lokaal en mestsilo; wijzigen van de voorgevel van de bestaande biggenstal;
aanleggen van bijkomende betonverharding; slopen van een oude kraamstal en een oude
woning bij een volwaardig landbouwbedrijf en de afwijking wordt gevraagd van de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. De aanvraag betreft het verder
exploiteren van een varkensbedrijf na verandering door uitbreiding, wijziging en omzetting
van de rubrieken naar de indeling volgens de CLP-verordening. De afwijking wordt gevraagd
van de bepaling van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II.
De aanvraag omvat:
 stedenbouwkundige handelingen
 de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft als adres Brechtseweg 188 kadastraal gekend als Loenhout, (afd. 3)
sectie D 475 T2, (afd. 3) sectie D 474 S, (afd. 3) sectie D 474 B2 en (afd. 3) sectie D 475 S2
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de
provincie Antwerpen.
Hierbij kan u terecht voor meer info.
De aanvraag ligt van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019 ter inzage bij de gemeentelijke
dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail
(omgeving@wuustwezel.be) of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar
onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus.
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