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BERICHTEN

December 2009

MILIEUVERGUNNING
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Bekendmakingen
In het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2009 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van
18 september 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning met het oog op de
afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de procedure voor de stedenbouwkundige
vergunning.
In artikel 21 van dit besluit wordt bepaald dat de door het decreet van 27 maart 2009 gewijzigde
artikelen van het milieuvergunningendecreet en de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening inzake de afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, in werking treden op 1 januari 2010.
In diezelfde context worden door dit besluit een bijlage 8ter en een bijlage 10ter aan Vlarem I
toegevoegd.

UGA stelt ter beschikking:
8.44-7/5

Affiche: Bekendmaking van een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning en van het openbaar onderzoek (bijlage 8ter, B. Vl.
R. 6 februari 1991, ingevoegd B. Vl. R. 18 september 2009) – geel papier – formaat
50 × 70 cm

8.44-7/6

Affiche: Bekendmaking van de beslissingen over een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning (bijlage 10ter, B. Vl. R. 6 februari
1991, ingevoegd B. Vl. R. 18 september 2009) – geel papier – formaat 50 × 70 cm

Eveneens beschikbaar bij UGA:
8.44-7/1

Affiche: Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek (bijlage 8, B. Vl. R. 6 februari 1991, gewijzigd B. Vl. R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 × 70 cm

8.44-7/2

Affiche: Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar onderzoek (bijlage 8bis, B. Vl. R. 6 februari 1991, ingevoegd B. Vl. R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 × 70 cm

8.44-7/3

Affiche: Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag
(bijlage 10, B. Vl. R. 6 februari 1991, gewijzigd B. Vl. R. 3 juni 2005) – geel papier –
formaat 50 × 70 cm

8.44-7/4

Affiche: Bekendmaking van een beslissing inzake wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden (bijlage 10bis, B. Vl. R. 6 februari 1991, ingevoegd B. Vl. R. 3 juni
2005, gewijzigd B. Vl. R. 24 april 2009) – geel papier – formaat 50 × 70 cm

Wenst u een bestelling door te geven of wenst u bijkomende informatie?
Aarzel niet om contact op te nemen met:
— onze vertegenwoordiger die u in voorkomend geval een bezoek kan brengen;
— onze commerciële dienst.

Onze vertegenwoordiger voor het Vlaams Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
GSM: 0473 98 24 40
e-mail: michel.buyse@uga.be

Onze interne commerciële dienst:
Catherine Deblon
Tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 HEULE

MILIEUVERGUNNING - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
DRUKWERK
BEKENDMAKINGEN
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
....................................................................................................................................

postnummer:

Frankering
..................................................................

.... ex.

8.44-7/1

Affiche: Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek (bijlage 8, B.Vl.R. 6 februari
1991, gewijzigd B.Vl.R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 x 70 cm

.... ex.

8.44-7/2

Affiche: Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar
onderzoek (bijlage 8bis, B.Vl.R. 6 februari 1991, ingevoegd B.Vl.R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 x 70 cm

.... ex.

8.44-7/3

Affiche: Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag (bijlage 10, B.Vl.R. 6 februari
1991, gewijzigd B.Vl.R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 x 70 cm

.... ex.

8.44-7/4

Affiche: Bekendmaking van een beslissing inzake wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden (bijlage 10bis,
B.Vl.R. 6 februari 1991, ingevoegd B.Vl.R. 3 juni 2005) – geel papier – formaat 50 x 70 cm

.... ex.. 8.44-7/5

Affiche: Bekendmaking van een aanvraag van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning
en van het openbaar onderzoek (bijlage 8ter, B. Vl. R. 6 februari 1991, ingevoegd B. Vl. R. 18 september 2009)
– geel papier – formaat 50 x 70 cm

.... ex.. 8.44-7/6

Naam:

Division
of Continugaovernv een aanvraag van een milieuvergunning en een
Affiche: Bekendmaking van
de beslissingen
stedenbouwkundige vergunning (bijlage 10ter, B. Vl. R. 6 februari 1991, ingevoegd B. Vl. R. 18 september
Stijn
73
2009) – geel papier – formaat
50 x 70Streuvelslaan
cm
TM

8501 HEULE

.......................................................................................................................

Datum: .............................................................................

Functie: .................................................................................................................... Handtekening:

............................................................

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Indien u de UGA-berichten op die manier wenst te ontvangen,
gelieve dan hiernaast uw e-mail adres te vermelden: ............................................................................................................................................

Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 ex.

