
            

STADSBESTUUR IZEGEM  

BEKENDMAKING 
OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2021194499 
Gemeentelijk dossiernummer: 2022/196   
 
Tack Koen, Mezegemstraat 20, 8870 Izegem heeft een aanvraag ingediend voor:  
- stedenbouwkundige handelingen- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
Kort omschreven gaat het over: Bouwen van loods, aanleggen van verharding en inbuizen van baangracht. 
 
De aanvraag heeft als adres Mezegemstraat 20. 
Met als kadastrale omschrijving: IZEGEM 5 AFD (KACHTEM), sectie B, 0244 N ;IZEGEM 5 AFD (KACHTEM), sectie 
B, 0244 P ;IZEGEM 5 AFD (KACHTEM), sectie B, 0243 B ;IZEGEM 5 AFD (KACHTEM), sectie B, 0242 A ;IZEGEM 5 
AFD (KACHTEM), sectie B, 0249 R ;IZEGEM 5 AFD (KACHTEM), sectie B, 0244 C ;. 
 
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 22 juli 2022 tot en met 20 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_2021194499 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_2021194499.  
Vervolgens kunt u op de oranje   i   rechts op de pagina klikken om de documenten in te kijken. 
 
Opgelet: bij projecten met de medewerking van een architect worden de auteursrechtelijk beschermde plannen niet 
online geplaatst. Indien gewenst kunt u deze documenten alsnog komen inkijken bij de dienst Omgeving op afspraak. 
 
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_2021194499 
- Gemeentelijk dossiernummer: 2022/196 
- Uw naam en postadres 
 
Over deze aanvraag wordt vervolgens uiterlijk op 26 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/ 

https://afspraak.izegem.be/Internetafspraken/
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/
mailto:omgeving@izegem.be
https://www.izegem.be/omgeving
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/

