BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Veerle Custers namens B&C BEHEER heeft een aanvraag ingediend
voor:
 Het verkavelen van gronden
Kort omschreven gaat het over bijstelling verkaveling Custers Bree
ODK fase 2&3.
De aanvraag heeft als adres Thijsstraat 18, kadastraal bekend:
afdeling 2 sectie A nrs. 27F, 27E, 79R, 79T, 79S, 79V, 82Z, 82X,
82V, 82W, 82Y, 85N, 85P en 91M.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24/10/2018
de omgevingsvergunning verleend onder volgende voorwaarden:
Voorwaarden:
De
door
de
aanvrager
bij
de
aanvraag
gevoegde
verkavelingsvoorschriften dienen te worden gehecht aan de
beslissing en dienen strikt te worden nagekomen;
- De bouwloten mogen pas worden vervreemd na voorlopige
oplevering van de werken van de wegenis waaraan de loten gelegen
zijn. De verkavelingsakte kan bijgevolg pas worden verleden na
voorlopige oplevering van deze wegeniswerken;
- Noch enige bebouwing, noch perceelsafscheidingen mogen op
enigerlei het verkeer ter plaatse hinderen;
Lasten:
- Bescheiden last: de op 18/05/2017 bij de aanvraag bijgebrachte
verkoopbelofte of verlening optie tot aankoop in kader van uitvoering
bescheiden last conform het Grond- en Pandendecreet, met
bijhorend plan met aanduiding van de loten waarop de bescheiden
last wordt ingevuld, dient bij aanvaarding door het college van
burgemeester en schepenen van Bree te worden nagekomen

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.

