
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2020046773 

Referentie gemeente: OMV/2020/00091 

Projectnaam omgevingsloket:  20_007_Adons Dirk 

Projectnaam gemeente: het bouwen van een nieuwe stal voor runderen in agrarisch gebied, regularisatie van een 

bestaand landbouwbedrijf 

Ligging:  Heirbaan 86 

Inrichting: 20200715-0087 

Contactpersoon: Dienst Omgeving 

omgeving@geetbets.be 

011/58.65.61 - 011/58.65.62 - 011/58.65.68 

Datum beslissing: 27/07/2021 

 

Adons, Dirk gevestigd te Heirbaan 86 te 3450 Geetbets en Sarah Geukens wonende te Heirbaan 86 te 3450 Geetbets heeft een aanvraag ingediend tot 

omgevingsvergunning. 

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe stal voor runderen in agrarisch gebied, regularisatie van een bestaand landbouwbedrijf. 

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

 
Rubriek Omschrijving Hoeveelheid aangevraagd Hoeveelheid 

gecoordineerd en vergund 

Klasse 

9.4.3.c)1°  stalling runderen (Nieuw) klasse 2 75 plaatsen 75 plaatsen 2 

15.1.1°  stalling voertuigen (Nieuw) klasse 3 3 aantal voertuigen 3 aantal voertuigen 3 

17.3.2.1.1.1°b)  opslag gasolie extra (ingekuipt, dubbelwandig) (Nieuw) klasse 3 2,05 ton 2,05 ton 3 

17.4.  opslag fytoproducten in kleinverpakking (Nieuw) klasse 3 100 kg 100 kg 3 

19.6.2°c)  opslag stro in lokaal (Nieuw) klasse 2 500 m³ 500 m³ 2 

28.2.c)1°  opslag mest (120 m³ vaste mest + 15 m³ gier) (Nieuw) klasse 3 135 m³ 135 m³ 3 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/07/2021 HET VOLGENDE BESLIST: 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.  

 

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient 



 

 

doorgegeven te worden via omgevingsloket. 

 

De beslissing  kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente 

Administratief Centrum De Molencouter – Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. 

 

Beroepsmogelijkheden 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, 

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. 

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

- Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of 

- Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is. 

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op .Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte 

tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Geetbets, Administratief Centrum De Molencouter, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. 

 

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_2020046773); 

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_2020046773)’ en voeg het 

betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief 

beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Artikel 31/1 van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning regelt deze beroepsmogelijkheid. Ingevolge het delegatiebesluit is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare 

Werken, bevoegd voor dit ‘wegenberoep’. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld. 

 
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. U kunt, als betrokken publiek, 

een beroep instellen tegen deze beslissing. 

http://www.omgevingsloket.be/

