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 BEKENDMAKING BESLISSING 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 
Mathijs Haels namens IMMO HAELS Comm.VA heeft een aanvraag ingediend 

voor: 

− Stedenbouwkundige handelingen 

Kort omschreven gaat het over bouwen van een loods bestemd als 

opglagplaats. 

 

De aanvraag heeft als adres Maaseikerbaan 97 en Maaseikerbaan 99, 

kadastraal bekend: afdeling 5 sectie C nrs. 420W, 420Z, 420Y, 420B2, 420B, 

423A, 423C, 432, 433, 452H2 en 452Y. 

 

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 05/07/2021 de 

omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: 

Voorwaarden: 

 

- De bepalingen van art. 8 van de stedenbouwkundige voorschriften uit het 

BPA Zonevreemde Bedrijven dd. 03/09/2004, m.b.t. de firma Haels dienen 

stipt te worden nageleefd, met nadruk op volgende bepalingen: 

 

De voortuinzone dient over heel de zone als harmonisch geheel voor te 

komen en beplant te worden. Bij de plantenkeuze dient voldoende aandacht 

geschonken te worden aan de zichtbaarheid bij het uitrijden. Minimum 60% 

van de oppervlakte van de zone dient beplant te worden. Bebouwing en 

stapelen van materialen is in deze zone niet toegelaten. 

 

De omheiningen bestaan uit de aanleg van hagen of een draadafsluiting in 

combinatie met haagplanten of klimplanten (inheemse standplaatsgeschikte 

soorten). 

 

 

Een afschrift van de beslissing kan je opvragen via omgevingsloket@bree.be  

 

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

het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 

artikels 108 en 109. 

 

Datum uithanging bekendmaking:           /           / 

 


