BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
DERK en de heer Ronald Steyfkens heeft een aanvraag ingediend
voor:
 Het verkavelen van gronden
Kort omschreven gaat het over Verkaveling van twee percelen tot
drie percelen met open en halfopen bebouwing.
De aanvraag heeft als adres Veeweidestraat 1, kadastraal bekend:
afdeling 1 sectie B nrs. 60/2 E en 62C.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10/10/2018
de omgevingsvergunning verleend onder volgende voorwaarden: De voorschriften van het RUP “Kanaalkom” worden aan dit advies
gehecht en zijn van toepassing;
- Voor de toekomstige woning op lot 3 zijn geen ramen toegestaan
in de zijgevel binnen de eerste 6 m achter de voorgevel;
- Appartementen zijn niet toegestaan;
- Eventuele netuitbreidingen zijn ten kosten van de verkavelaar;
- Het gemeenteraadsbesluit dient te worden nageleefd:
Artikel 1: De rooilijn volgens het verkavelingsplan dd. 02/06/2018
door ir. Architect Steyfkens Linde, zoals gevoegd bij de aanvraag
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 2 percelen tot 3
percelen met open en halfopen bebouwing, ingediend op
14/06/2018 met kenmerk OMV_2018047315, wordt goedgekeurd.
Tevens wordt de gratis grondafstand, vrij en onbelast, voor opname
bij het openbaar domein, van lot 4 met een oppervlakte van 52 ca
zoals aangegeven op dit verkavelingsplan, goedgekeurd. In die zin
neemt de raad een beslissing over de zaak van de wegen cfr. de
bepalingen van art. 31 van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving,
op volgend adres: Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de reguliere
openingsuren. U kunt de beslissing ook raadplegen op
www.omgevingsloket.be.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze
beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen
ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de
besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Raadpleeg daarvoor artikels 12, 52, 53, 54 en 56 van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het
bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
artikels 108 en 109.

