
 

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021116224 

Referentie gemeente: OMV_2021_00086 

Projectnaam omgevingsloket:  APK Wegenbouw - Geetbets: Overdacht bemalingsvergunning 

Projectnaam gemeente: Overdracht van de vergunning voor de bronbemaling van Fluvius naar APK 

Ligging:  Biesemstraat 48, 48A, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 

91, 92, 94, 95, 97, Bruinenveldweg 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7A, Diepenpoelstraat 1, 3, 5, 14, 15, 

16, 17, 18, Leeuwbeekstraat 1, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 12, 20, 22, 25, 37, Titerveldweg 1, 3, 4, 5, 6 en 7 

Inrichting: 20201119-0043 

Contactpersoon: Dienst Omgeving 

omgeving@geetbets.be 

011/58.65.61 - 011/58.65.62 - 011/58.65.68 

Datum beslissing: 27/07/2021 

 

APK Wegenbouw NV gevestigd te Winkelomseheide 217/a te 2440 Geel heeft een melding ingediend ter aktename. 

 

Het betreft een aanvraag tot overdracht van de vergunning voor de bronbemaling van fluvius naar apk. 

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

 

Rubrie

k 

Omschrijving Hoeveelheid 

aangevraagd 

Hoeveelheid 

gecoordineerd en 

vergund 

Klasse 

53.2.2°

b)2° 

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van [...] niet-verontreinigd grondwater in 

dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van 

bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen: gelegen in een ander 

gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van: meer dan 30.000 

m3 per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil: bedraagt meer dan vier meter onder het 

maaiveld 

163800 m³/jaar 163800 m³/jaar 2 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/07/2021 AKTE GENOMEN. 

 

 



 

 

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

worden via omgevingsloket. 

De aktename 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 vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:         

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (). Deze dag is niet inbegrepen. 

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: 

- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing). 

- het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar DEPARTEMENT OMGEVING 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres; 

2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep; 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn 

van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit 

van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 


