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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Ad Govers en Ad Govers namens AG-BOUWPROJECTEN BVBA heeft een 
aanvraag ingediend voor:

 Stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over bouwen van een tweewoonst met aanpalende carport 
rechts na afbraak achterbouwen en het rooien van 4 hoogstambomen.

De aanvraag heeft als adres Pater Neyenslaan zn, kadastraal bekend: afdeling 5 
sectie A nr. 488W.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 17/08/2020 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - de 
carport dient te allen tijde een open constructie te blijven en mag niet worden dicht 
gemaakt d.m.v. bv. een garagepoort.
- op lot 1 moeten min. 2 nieuwe hoogstambomen worden aangeplant. Deze bomen 
dienen een minimale plantmaat van 12/14 te hebben bij aanplanting, moeten worden 
ingeplant op min. 2,00m van de perceelsgrenzen en dienen te worden voorzien van 
de nodige steunpalen en wortelverankering. 
- De werken die noodzakelijk zijn voor het vellen van de bestaande bomen op het 
openbaar domein en de heraanplanting van de bomen op een andere locatie mogen 
en zullen enkel door de Technische Dienst van de Stad Bree worden uitgevoerd. De 
kosten voor deze werken zullen integraal worden doorgerekend en ten laste gelegd 
van de aanvrager, waarbij deze kosten voorlopig worden geraamd op € 2.860,44;
- De overige lasten/voorwaarden opgenomen in de Omgevingsvergunning tot het 
verkavelen van gronden dd. 28/10/2019 (OMV_2019094558), blijven integraal van 
toepassing.

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

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.

Datum uithanging bekendmaking:           /           /
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