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Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Bernaerts-Godrie VVZRL, de heer 
Jan Bernaerts, mevrouw Kristin Godrie en de heer Leo Bernaerts een aanvraag werd 
ingediend voor het bouwen van een loods voor de opslag van stro/hooi en de stalling van 
landbouwvoertuigen, de plaatsing van een hoogspanningscabine, de aanzienlijke wijziging 
van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratiezone, de uitbreiding van een 
melkveestal (en regularisatie inplanting bestaande stal), de nieuwbouw van een 
voederopslagplaats (regularisatie), de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de 
aanleg van een infiltratiezone. de aanvraag betreft het veranderen door toevoeging van 
percelen 1-a-556c, 2-d-57g8, 2-d-57r12 en uitbreiding en wijziging van een gemengd 
veebedrijf.

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

De aanvraag heeft als adres Kapelstraat 111 kadastraal gekend als Wuustwezel, (afd. 1) 
sectie A 556 B, (afd. ) sectie D 57 N11, (afd. ) sectie D 57 F8, (afd. ) sectie D 57 B10, (afd. ) 
sectie D 57 G8, (afd. ) sectie D 57 S12, (afd. ) sectie D 57 R12 en (afd. 1) sectie A 556 C 

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 9 september 2020 tot en met  8 oktober 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

Adjunct algemeen directeur Burgemeester
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