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Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. 

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 RM/   
contact:  telefoon:  e-mail: Milieu@Oosterzele.be 
Ronny Meerpoel 09 363 99 35 
 

 

Betreft: stand van zaken dossier Balegro  

 

 
Geachte  
 
 
Op 25 maart 2020 ontvingen wij uw vraag betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag 
van Balegro en kunnen u hieromtrent volgende info bezorgen.  
De omgevingsvergunning van Balegro werd eind februari ingediend bij de 
vergunningverlenende overheid, de Provincie, en dient afgehandeld te worden volgens de 
geldende procedure en termijnen. Het dossier komt naar de gemeente op het ogenblik dat de 
Provincie via het omgevingsloket een adviesvraag richt aan het college van burgemeester en 
schepenen.  
Ingevolge van de Corona-crisis zou het echter mogelijk zijn dat er bij de behandeling van 
dossiers problemen ontstaan inzake de voorgeschreven termijnen (openbare onderzoeken, 
informatievergaderingen, …). Om dit te ondervangen werd op 20 maart 2020 een nooddecreet 
goedgekeurd door het Vlaams parlement waardoor het mogelijk wordt om de 
omgevingsvergunningsprocedure aan te passen.  
Om uitvoering te geven aan het Nooddecreet werd op 24 maart 2020 door de Vlaamse 
regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Naast verlenging van beslissingstermijnen, zijn 
de volgende bepalingen opgenomen rond de organisatie van de openbare onderzoeken:  

 De openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 worden geschorst en 
verdergezet na 24 april 2020. (Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van 
schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.)  

 De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 
2020.  

 
 
 

 

dienst Woon- en leefomgeving 
 

 
Dhr. Filip Michiels 
Fractieleider Open Vld plus 

Dhr. & mw. Backaert Christian 
Lampaert Christine

Pastoor De Vosstraat 9  St. Sebastiaansplein 6
9860 Oosterzele 9860
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Info vind je terug op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-
coronavirus  
Dit dossier wordt verder door de administratie opgevolgd zoals ieder ander dossier dat 
behandeld wordt. Op dit ogenblik kan hiervoor weinig actie ondernomen worden, aangezien 
de documenten nog niet ter beschikking zijn.  
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen.  

Met vriendelijke groeten 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
 
 
 
 

 

Borchert Beliën    Johan Van Durme 
Algemeen directeur    Burgemeester 


