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Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door BOUWWERKEN MARISSEN BV met
als contactadres Gammel 34 te 2310 Rijkevorsel ontvangen.
De melding werd ingediend op 04/12/2020.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Solhofdreef 78 2630 Aartselaar en met als kadastrale
ligging (afd. 1) sectie C 407 F.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake
geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 21/12/2020 HET VOLGENDE
BESLIST:
Het college neemt akte van de melding.
De meldingsakte kan worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de
gemeente Aartselaar. Hiervoor dien je eerst een afspraak te maken aan het onthaal op het gemeentehuis (Baron van
Ertbornstraat 1) of via 03 870 16 11 – onthaal@aartselaar.be.
Beroepsmogelijkheid betrokken publiek
U kunt, als betrokken publiek, een administratief beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, 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.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: de
dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de
provincie Antwerpen, op het volgende adres: Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be .
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn
om uw beroep onontvankelijk verklaren.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november
2015. Lees ze grondig na.
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