
DIENST OMGEVING 

Vrijthof 10  -  3960 Bree 

Tel.  + 32 89 84 85 15 

Fax  + 32 89 84 85 80 

E-mail: omgevingsloket@bree.be 

 

 

 

 
 

 

 BEKENDMAKING BESLISSING 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 
Petra Mulders namens GEERITS-MULDERS BVBA heeft een aanvraag ingediend 

voor: 

 Stedenbouwkundige handelingen 

 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten met volgende rubrieken: 3.4.1°a) , 5.3.2° , 6.5.1° , 

15.1.1° , 15.4.2°a) , 17.3.2.1.1.1°b) , 17.3.4.2°b) , 17.3.6.2°b) , 

17.4. , 19.6.2°a) , 23.3.2°a) , 28.1.e) , 28.1.f)2° en 45.4.e)1°  
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meststoffenloods, 

magazijn en winkel, de regularisatie van een garage, het plaatsen van een 

weegbrug, de aanleg van verhardingen, het vellen van 6 hoogstammige 

bomen, het verwijderen van een stal, het plaatsen van een reclamebord + de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit + kleinhandelsactiviteit. 

 

De aanvraag heeft als adres 't Hasseltkiezel 12A en 't Hasseltkiezel 12A, 

kadastraal bekend: afdeling 1 sectie A nrs. 458W, 458V, 458R, 460P, 460M 

en 460H. 

 

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 31/07/2019 de 

omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund .  

 

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend 

adres: Vrijthof 10, 3960 Bree op vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u of door 

een afspraak te maken via www.bree.be/afspraak-omgeving. Je kan de 

beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be. 

 

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als 

je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze 

beslissing of als je 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 

www.bree.be/afspraak-omgeving
www.omgevingsloket.be
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het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 

artikels 108 en 109 

 

Datum uithanging bekendmaking:           /           / 

 


