
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Intern dossiernr.: 2019-SV-MV1-008
Omgevingsloketnr.: OMV_2019113783

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door ROMBERAMA BVBA een 
aanvraag werd ingediend voor het regulariseren van de herinrichting van een serre, het 
regulariseren van de nieuwbouw van een overdekte constructie over de bestaande laad- en 
loszone, het regulariseren van de verbouwing van een loods met overdekt bassin, het 
regulariseren van de aanleg van een betonnen afvoergeul en betonverharding en het 
aanleggen van verharding voor een brandweg en toegang voor leveringen en 43 
parkeerplaatsen. de aanvraag omvat eveneens het veranderen van een glastuinbouwbedrijf 
door uitbreiding en wijziging.

De aanvraag omvat: 
 stedenbouwkundige handelingen
 de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als adres Leiweg 20 kadastraal gekend als Wuustwezel, (afd. 3) sectie C 
785 C2, (afd. 3) sectie C 785 D2, (afd. 3) sectie C 785 E2 en (afd. 3) sectie C 785 M 

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.

Voor dit dossier werd een wijzigingsverzoek ingediend waardoor een nieuw openbaar
onderzoek gevoerd moet worden.
De aanvraag ligt van 2 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke
dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.
U kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken (tel 03 690 46 22 of
omgeving@wuustwezel.be).

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.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur Burgemeester
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