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BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

dominique de decker namens Dedecker-Swennen Invest BVBA heeft 
een aanvraag ingediend voor:

 Stedenbouwkundige handelingen
 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten met volgende rubrieken: 10.1.1°b) 

Kort omschreven gaat het over Duplicaat van 2018117090.

De aanvraag heeft als adres Steenbergstraat 17 en Steenbergstraat 
17, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 808P, 808N, 808R, 
808G en 808K.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 06/02/2019 
de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende 
voorwaarden: 
- Het hemelwater dient te worden opgevangen op het eigen perceel;
- De bestaande (zonevreemde) woning wordt voortaan beschouwd 
als de bedrijfswoning van de exploitatie en moet ook de enige 
bedrijfswoning blijven (geen mogelijkheid tot bijkomende 
woongelegenheden);
- De gebouwen ( woning + bedrijfsgebouwen) moeten steeds 1 
functioneel geheel blijven;
- De degustatieruimte mag enkel worden gebruikt om de door de 
aanvrager zelf geproduceerde wijnen te verkopen en niet voor de 
degustatie en verkoop van wijn (al dan niet geïmporteerd) afkomstig 
van andere bedrijven. 
- De huidige losstaande constructies dienen te worden afgebroken 
binnen een periode van twee jaar na het afleveren van huidige 
vergunning, tenzij hiervoor binnen de twee jaar alsnog een 
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regularisatieaanvraag wordt ingediend;

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.


