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Bekendmaking beslissing 
omgevingsvergunning 

  

Referentie gemeente 201800212 

Referentie omgevingsloket OMV_2018137941 

Project het bouwen van een nieuwe kalverstal met 

geïntegreerde loods en woning 

Ligging Fatimalaan zn, 2243 Zandhoven 

Kadastrale ligging Afdeling 3, sectie B, nummer 644F 

Aanvrager KVH Jacobs  

Bergsehoeven 6   

2520 Ranst 

Contactpersoon  Sarah Moeyersoons 

 

Het betreft een aanvraag tot Het bouwen en exploiteren van een kalverstal met 

inpandige woning. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en 
exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

De Vlaamse minister van Justitie en handhaving, omgeving, energie en toerisme 

heeft de aanvraag in beroep onderzocht rekening houdend met de terzake geldige 
wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

Bovenvermelde aanvraag voor een omgevingsvergunning van KVH Jacobs, gevestigd 

te Bergsehoeven 6, 2520 Ranst, werd in beroep geweigerd op 3 februari 2020. 

 
De beslissing ligt ter inzage  

• via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be  
• bij de dienst omgeving van de gemeente (Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, 

03 410 16 39, omgeving@zandhoven.be)  

• op de website van de gemeente: www.zandhoven.be/beslissingen 

 
Voor het college van burgemeester en schepenen 

 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

 Luc Van Hove 
Burgemeester 

 

Beroepsmogelijkheden 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie 
de beslissing betekend wordt; 
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2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve 
aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending 
een afschrift van het beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen 

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_2018137941; 
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. 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2018137941” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 


