
            

STADSBESTUUR IZEGEM  

BEKENDMAKING 
OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022073920 
Gemeentelijk dossiernummer: 2022/178   
 
HOLLEVOET Luc, Forum 56, 8870 Izegem heeft een aanvraag ingediend voor:  
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Kort omschreven gaat het over: plaatsen van een carport. 
 
De aanvraag heeft als adres Forum 56. 
Met als kadastrale omschrijving: IZEGEM 3 AFD, sectie B, 0968 F ;. 
 
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen 
van de stad Izegem. 
 
De aanvraag ligt van 15 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022 ter inzage bij het loket van de dienst Omgeving 
op volgend adres: Korenmarkt 10, 8870 Izegem.  
 
U kunt het dossier inkijken bij de dienst Omgeving op afspraak: 
Afspraken kunt u zelf inplannen via: https://afspraak.izegem.be/Internetafspraken/ 
Kies voor ‘Dossier inkijken’ en vermeld zeker het dossiernummer OMV_2022073920 bij het maken van de afspraak.  
 
 U kunt het dossier ook inkijken op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/ vanaf de startdatum 
die hierboven wordt vermeld:  
-> U geeft in de zoekbalk het dossiernummer van het omgevingsloket in: OMV_2022073920.  
Vervolgens kunt u op de oranje   i   rechts op de pagina klikken om de documenten in te kijken. 
 
Gedurende bovenstaande periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan: 
- Ofwel via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/  waar u in het dossier op de pagina met 
documenten helemaal onderaan de knop kunt vinden ‘nieuw bezwaarschrift toevoegen’. Meld u vervolgens aan met uw 
identiteitskaart en ID-kaartlezer met pincode of de app ‘itsme’; 
- Ofwel per e-mail naar omgeving@izegem.be, waarna wij u een bevestiging van goede ontvangst bezorgen; 
- Ofwel per post op volgend adres: Stadsbestuur Izegem t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, dienst 
Omgeving, Korenmarkt 10, 8870 Izegem; 
 
Volgende gegevens moeten vermeld worden bij elk schrijven: 
- Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022073920 
- Gemeentelijk dossiernummer: 2022/178 
- Uw naam en postadres 
 
Over deze aanvraag wordt vervolgens uiterlijk op 19 oktober 2022 een beslissing genomen door het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Indien u ons tijdens het openbaar onderzoek een schrijven hebt bezorgd, zullen wij u vervolgens een afschrift 
van de beslissing overmaken.  
 
Alle beslissingen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website https://www.izegem.be/omgeving, alsook op 

het omgevingsloket via: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/ 
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