
Stad BREE 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 

OVER EEN AANVRAAG VAN 

OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Gegevens van de aanvrager of exploitant 

Philippe Coninx, Barrierstraat 82 te 3960 Bree 

Gegevens van de locatie 

Adres: Barrierstraat 82 en Barrierstraat 82 

Kadastrale gegevens: Gerdingen, afdeling 2 sectie A nr. 680G, 682K, 684G en 

684H 

afdeling 2 sectie A nr. 680G, 682K, 684G en 684H 

 

(afd. 2) sectie A 680 G, (afd. 2) sectie A 682 K, (afd. 2) sectie A 684 G en 

(afd. 2) sectie A 684 H 

Voorwerp van de aanvraag OMV_2019003083 

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van 

een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat 

het over het bouwen van een machineloods, uitbreiding aan achterzijde van 

bestaande melkveestal, bouwen van een sleufsilo en waterdoorlatende 

verharding. 

Toepasselijke rubrieken6.5.1°:  

- 9.4.3.c)1°: uitbreiding met 50 runderen 

- 15.1.1°: uitbreiding met 15 voertuigen 

- 17.3.2.1.1.1°b):  

- 17.4.: de opslag van 200 kg/l spoel- en sproeimiddelen in kleinverpakkingen 

- 19.6.2°a): 200 m³ stro-opslag in de loods 

- 28.2.c)1°: 35 m³ vaste mestopslag in de stal is niet vergunningsplichtig 

- 45.4.e)1°:  

- 45.14.3°: vermindering met 500 m³ 

 en 53.8.2°: uitbreiding met 7.697 m³/jaar 

Bevoegde overheid 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het 

college van burgemeester en schepenen, Vrijthof 10 te 3960 Bree. 

Gegevens over de procedure en inspraakmogelijkheden 
 

Start procedure 27 augustus  2019 



Termijn openbaar 

onderzoek 

6 september 2019 tot en met 5 oktober 2019  

Locatie terinzagelegging Dienst Omgeving, Vrijthof 10 te 3960 Bree 

Hier kan u voor meer info terecht of via omgevingsloket@bree.be 

of 089/84.85.15 

Openingsuren Open loket elke vrijdag tussen 8.30 u en 12.30 u of maak een 

afspraak via www.bree.be/afspraak-omgeving 

 

 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of 

bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester 

en schepenen. Dit kan analoog of via het omgevingsloket: 

www.omgevingsloket.be 

 

Te Bree, de 6 september 2019 

 

 

http://www.omgevingsloket.be/

