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GRUP Noord-Zuidverbinding
Spartacus

GRUP Noord-Zuidverbinding
De Vlaamse regering heeft op 4 april 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan NoordZuidverbinding N74 voorlopig vastgesteld. Het RUP heeft betrekking op delen van het
grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en
Zonhoven. Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni tot en met 14 augustus.
Het plan ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek ter inzage op het
gemeentehuis, dienst Bouwen en Wonen. Je kan het plan ook raadplegen op
www.ruimtelijkeordening.be > openbare onderzoeken.
Als je bij het plan opmerkingen en bezwaren wil formuleren, moet je dat schriftelijk doen en
afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Bouwen en Wonen op het gemeentehuis. Je kan
ook een brief met opmerkingen of bezwaren aangetekend versturen naar de Vlaamse Regering
per adres, Departement RWO, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.
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Contact
Mobiliteit
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 76
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 13u30 tot 17u00

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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