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De Gernachtigde Ambtenaar,

Gelet op de aanvraag ingediend op 30.9.1996 door O.C-H.gKnesselare, Veldstraat 53, 9910 KNESSEIÁRE
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en ontvangen op 22-lo-1996 (13 -r2.ï996) met betrekking rot perceel
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gelegen : KMSSEIÁRE, HaldegemserÍeg, Afd. 1, Sie A nr 830 f
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en strekkende tot : bouwen van een dienstencentrum o.c-M.I.I-

A1EË

Gelet op de \ÁIet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij de
wet van 22 december 1970;
GeIet op het koninklijk besluit tot bepaling van de publiekrechrelijke
persoon voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door
de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze zijn beslissingen neemt, en
de behandeling van de vergunningsaanvragen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari L97L, houdende
delegatie van de bevoegdheid van de Minister inzake ruimtelijke
ordening en stedebouw en tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren;

Gelet op het advies van 9-L2-L996 van het College van Burgemeester
Schepenen van KNESSEIÁRE

en

dat er voor het gebiedsdeel waarin het perceel begrepen
is een blj Koninklijk Besluit van 24.3-L978 vastgesteld gewestplan
Eeklo-Aalter bestaat.
Overwegende

dat de bouwplaats volgens bovenvermeld gewestplan gelegen
is in een woongebied waarvoor art. 5.1.0. en 6 van het K.B. van
28.L2.L972 van toepassing zijn

Overwegende

Overwegende
bepal ingen.

dat de aanvraag in overeenstemming is met bovenvermelde

Overwegende

dat bij de inplanting van het gebouw rekening

gehouden

rvordt met de ontsluiting en mogelijke structurering van het achtergelegen woongebied;
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Gelet op de algemene bouwverordening(en) ;
Gelet op de gemeenteli jke bouwverordening

Gelet op het advies van het Instituut
nium dd . L8.L2.L996

;

voor het Archeologisch Patrimo-

Artikel 1 - De vergunning wordt afgegeven aan het o.c.M.l,I . Knesselare
die ertoe gehouden is bovenverrneld advies van het fnstituut voor het
Archeologisch Patrimonium te volgen (in bijlage)
Artikel 2 - Een afschrift
van dit besluit wordt gezonden aan het college
van burgemeester en schepenen van Knesselare en aan het I.A.P.
Artikel 3 - De vergunninghouder geeft kennis bij aangetekende brief aan de
gemachtigde ambtenaar, van het begin van de toegestane werken of handelin8êo, ten minste 8 dagen vóór de aanvang van deze werken of handelingen.

80 -06Te Gent,

1gg7

De Minister,
De Gemac

P.

Ad junct van

irecteur

Wettelijke bepaling (wet van 29 maart L962, rewLjzied bij de welten van 22 apr1l 1970 en 22 december
1970 )

.

Artikel54$4:
Een mededeling die te kennen geefL dat de vergunning afgegeven is,

moet op het terrein worden aangeplakt
door de aanvrager, hetzij, htanneer het een werk betreft vóór de aanvan6 van het werk en lijdens de
6ehele duur ervan, hetziJ, in de overige gevallen, zodra de toebereidselen voor de uitvoering van de
handelíng of handelingen worden getroffen en tijdens de gehele duur van de uitvoering ervan. Gedurende
die tijd moeL de vergurming en het btjhorende dossier, of een door het Gemeentebestuur of de gemachtigde
anbbenaar te$raarmerkL afschrift
van deze stukken, voortdurend ter beschikking van de in artikel 66
aangewezen arnbtenaren 116gen, op de plaats waar het werk uitgevoerd en de handeling of handelingen
verricht worden.

3

Ter voldoening aan artikel 1-9, tweede lid, van de v/etten op de Raad van
State, gecoórdineerd op 12 januari L973, zoals ingevoegd door de wet van 24
maart 1994 (B.S. 17 mei 1994), wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid om
met toepassing van artikel 1-4, eerste lid, van de wetten op de Raad van
State beroep tot nietigverklaring in te stellen, tegen de beslissing die U
heden wordt betekend.
De vormvoorschriften en termijnen na te leven bij het indienen van een
beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel r, Hoofdstuk r Sectie

r (Het indienen van het verzoekschrift) en besluit van de

Regent

van

23

augustus L94B tot regeling van de rechtspleging vóór de afdeling admini
stratie van de Raad van State.

-

Beroepen tot nietigverklaring moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid
worden ingesteld binnen zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of
besluiten werden bekendgemaakt of betekend. (Artikel 4 Procedurereglement
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State).
De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervaldag
wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. (Artikel BB Procedurereglement)

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van
State 1 worden gestuurd (Artikel 88 Procedurereglement) en op hetzelfde
ogenblik als zij b.aar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij
een kopie daarvan ter informatie aan de Minister-President van de Vlaamse
regering '? (Artikel 3 bis van het Procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de
partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat,
alsmede door personen die in één van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er ten minste sedert drie jaar gerechtigd zijn
om het beroep van advocaat uit te oefenen (Artikelen 1 en 2 van het
Procedurereglement ) .

Het verzoekschrift moet de Raad inlichten nopens de identiteit
(naam,
hoedanigheid, woonplaats of zetel) van de verzoekende en van de verwerende
partij.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voor\derp van het beroep
nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het
beroep berust, worden uiteengezet.
De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift
bestreden beslissing (Artikel 3, 2" - Procedurereglement).

van

de

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de
ondertekenende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met
zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen
zijn (Artikel 85 Procedurereglement).
I Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL
' Martelaarsplein 19, 1000 BRUSSEL.

t
ffi
qd
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium

'x

Ministcric van de Vlaamse Gemccnschap

f-

tuu bricf vltr
ru*'

kcnnrcrk

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

05'1 1'1 996
cFtBM18l44029l87813

ll.lill'

Bestuur Ruimtelijke Ordening

t.a.v. de Heer P. CASTEELE
Gebr. Van Eyckstraat 2-4-6

rxrs kcnrnct'k
vI.lgCll

Afd. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

lot2tMLts6 (s{ Ecl

9OOO GENT

Mieke Lauwaert
bijhge n

drtunl

18 december 1996

BetreÍt : Verzoek om advies :
Aanvrager : O.C.M.W. Knesselare
Ligging : Knesselare, Maldegemseweg
Aard van de aanvraag : bouwen dienstencentrum

Geachte Collega,

lk heb de eer U mede te delen dat wij geen bezwaar hebben tegen de aflevering van de in
rubriek vermelde bouwaanvraag, op voorwaarde dat ons de faciliteiten geboden worden om
tijdens de uitvoering van de graaf werken de noodzakelijke kontroles en eventueel een
onderzoek te kunnen verrichten. lN de buurt van het terrein zijn in het verleden reeds bewoningssporen aangetroffen uit de Romeinse periode en Bronstijd.
Derhalve is het noodzakelijk dat wij minimum 2 weken vooraf op de hoogte gebracht worden
van de start van de werkzaamheden.
Gelieve ons een kopij van de bouwvergunning te bezorgen en een stel plannen
Hoogachtend,
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Prof. Dr. G. DE BOE.Directeur.
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