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Openbaar onderzoek
Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Hierbij wordt op het perceel
de bekendmaking van het onderzoek uitgehangen (gele affiche) en worden, indien nodig, de omwonenden met aangetekend schrijven
op de hoogte gebracht.De bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek
(http://www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek).
Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend openbaar onderzoek kan je online raadplagen
via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket). Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag tot
omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, schrijf het college van burgemeester en schepenen aan per
aangetekende zending of lever je bezwaar in tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

 Contactinformatie
Bouwen (/diensten/bouwen)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
73 01je53
 011
Beperk
contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
info@hechtel-eksel.be
 kom
alleen en kom (mailto:info@hechtel-eksel.be)
op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we

samen veilig vooruit.
Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
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07.05.2021 Gerard Jehoelstraat 30A en 30B (202 KB)
(/07052021-gerard-jehoelstraat-30a-en-30b)

07.05.2021 Kamperbaan 111 (239 KB)
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30.04.2021 Kattestraat 50 (21 KB)
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30.04.2021 Kapelstraat 12 (141 KB)
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16.04.2021 Peerderbaan 140 (205 KB)
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16.04.2021 Hanegreefstraat 9 (22 KB)
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15.04.2021 Raadpleging uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 (272 KB)
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