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 N AT U U R . KO E P E L  

Wil je ook weten of  er nog nieuwe bouwwerken, 
verkavelingen of  nieuwe veestallen op komst zijn 
op je gemeente? Die info kan je nu tegenwoordig 
gemakkelijk online terugvinden. Best wel boeiend 
om te zien dat er o.a. van de betonstop niet veel in 
huis komt, dat er ook veel bomen gekapt worden en 
dat er nog steeds nieuwe waterwinningen bijkomen, 
alsof  er geen droogteproblemen waren de voorbije 
jaren. Alles is terug te vinden op   
https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.
be/publiek/?openbaaronderzoek
Voor heel veel zaken moeten burgers, bedrijven 
maar ook overheden zelf, een omgevingsvergunning 
aanvragen bij lokale of  provinciale besturen. 
Deze aanvragen worden dan getoetst aan 
gewestplanbestemming, de goede ruimtelijke 
ordening, de watertoets, enz..   Voor deze 
aanvragen  wordt dan een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Zo’n  openbaar onderzoek duurt 
dertig dagen. In deze periode zijn alle relevante 
documenten, adviezen, bouwaanvraag enz. 

toegankelijk voor iedereen. Gedurende de periode 
waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedereen 
standpunten, opmerkingen en/of  bezwaren 
meedelen aan het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente waar het voorwerp van 
de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook 
als de deputatie of  de Vlaamse Regering bevoegd 
is om te beslissen over de aanvraag, moeten de 
bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Via hetzelfde loket kan men online ook mogelijk 
een beroep indienen tegen een beslissing. Bij wie 
je het beroep tegen een vergunningsbeslissing 
moet indienen, hangt af  van wie de beslissing 
heeft genomen. Ook deze info kan je terugvinden 
op dit omgevingsloket. We zijn er dus wel op 
vooruitgegaan wat betreft openbaarheid van bestuur. 
Hetzelfde kan dikwijls niet gezegd worden van de 
projecten die men soms wil uitvoeren en helemaal 
ingaan tegen het voor Vlaanderen zo noodzakelijke 
veranderingsbeleid. 
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↑Oude knotwilgenrij in 
Anzegem gered van kapping
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Een frappant voorbeeld vonden wij bij de gemeente Anzegem: we vinden op het 
publieksloket een aanvraag voor het aanpassen van een gracht tot provinciale beek, 

in kader van vermeende wateroverlast op een landbouwbedrijf. In dezelfde aanvraag 
vroeg men een vergunning aan voor het rooien van 39 knotwilgen in kader van het 

toekomstig beekonderhoud door de provinciale waterdienst. De aanvraag vermeldt: 
zieke en afgeleefde bomen. Gealarmeerd door deze aanvraag gaan we ter plaatse kijken 

en zien we een prachtige rij van 50 oude knotwilgen staan, een pak meer dan in de 
aanvraag vermeldt. We dienden met Natuur.koepel een gemotiveerd bezwaar in, en na 
enig ambtelijk overleg trekt de eigenaar deze aanvraag terug in. De knotwilgenrij blijft 

bewaard en het project zal worden herzien. Moraal van het verhaal: kijk regelmatig naar 
dit omgevingsloket en wees waakzaam. Ga bij twijfel steeds ter plaatse kijken en reageer 

als het nodig is. Ons secretariaat is er voor ondersteuning als dat nodig is.


