BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket

OMV_2018003496

Referentie gemeente

20180097_OGV

Aanvrager

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen

Adres aanvrager

Lange Schipstraat 27 te 2800 Mechelen

Projectnaam gemeente

bouwen woonzorgcentrum met 128 wooneenheden

Ligging

Liersesteenweg ZN (‘Roosendaelveld’) te 2800 Mechelen

Kadastrale ligging

Afdeling 2, sectie E, perceel 256E, 257E, 257F, 258A, 258B,
258C, 281L, 281R en 282G

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen deelt mee dat bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning
werd ingediend op 16/02/2018, voor:
☐ stedenbouwkundige handelingen
☐ de exploitatie van een ingedeelde inrichting
☐ het verkavelen van gronden
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg ZN (‘Roosendaelveld’) te 2800 Mechelen, en met als
kadastrale ligging afdeling 2, sectie E, perceel 256E, 257E, 257F, 258A, 258B, 258C, 281L, 281R en 282G.
De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:
• bouwen van een woonzorgcentrum met 128 wooneenheden.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
12.2.1; 15.1.1; 16.3.1.2; 17.3.2.1.1.1.b; 3.2.2.a; 43.1.1.b; 49.1.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/03/2018 tot en met 24/04/2018.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (24/04/2018), worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie 2018003496
• of in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen. U kan hier terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00
uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag van 13.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30
uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)
De stad organiseert geen informatievergadering voor deze aanvraag.
Voor meer info kan u terecht bij de stad Mechelen
Dienst Omgeving
e-mail: omgeving@mechelen.be
tel: 0800 20 800

Te Mechelen, 25/03/2018

