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BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
mevrouw Elfi Van Bergen en de heer Rudy Van Bergen heeft een aanvraag
ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het regulariseren van een frituur, een danszaal
en bovenliggend appartement en het bouwen van een afvalberging..
De aanvraag heeft als adres 't Hasseltkiezel 19, kadastraal bekend: afdeling 1
sectie A nr. 920M6.
Het College van burgemeester en schepenen heeft op 02/09/2019 de
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund onder volgende voorwaarden: het tuinhuisje dient te worden afgebroken binnen een periode van twee jaar
na het afleveren van deze vergunning.
- In de voortuinzone t.a.v. de gewestweg:
* dienen er 3 streekeigen hoogstammige bomen te worden geplaatst op min.
2 meter afstand van de rooilijn. De hoogstammige bomen dienen een minimale
plantmaat van 12/14 te hebben en dienen te worden voorzien van de nodige
steunpalen en wortelverankering. Deze bomen dienen het volle wasdom te
bereiken. De aanplanting dient te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen
volgend en uiterlijk binnen de 2 jaar na het verkrijgen van deze vergunning. De
eventuele afgestorven planten dienen in het eerstvolgende plantseizoen te
worden vervangen.
en
* dient de aanwezige haag door te groeien tot een hoogte van circa 1 meter.

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.
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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 het
bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 artikels 108
en 109
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