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BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Leo Rutten namens de heer Hendrikus Cardinaels heeft een aanvraag ingediend voor:
 Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over creëren van 1 kavel in half-open bebouwing.

De aanvraag heeft als adres Omselweg zn, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie B nr. 
109S3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/11/2020 de 
omgevingsvergunning verleend onder volgende voorwaarden: - U dient de start der 
werken in te geven in het Omgevingsloket.

- De voorwaarden zoals bepaald in het algemeen waterverkoopreglement strikt na te 
leven 

- De bouwvoorschriften van het RUP Centrum-Opitter, in bijlage van dit besluit zijn van 
toepassing en vervangen de voorschriften die door de aanvrager bij de bouwaanvraag 
werden gevoegd.
- Lot 2 wordt uit de verkavelingsvergunning gesloten omwille van bestaande 
bebouwing. 

- Er moet een financiële tussenkomst dient te gebeuren om het project aansluitbaar te 
maken op het distributienet. De voorwaarden uit het advies van Fluvius dd. 14/09/2020 
moeten dan ook stipt worden nagekomen.

- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van De Watergroep dd. 
03/09/2020, moeten stipt worden nagekomen.

- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van Proximus dd. 28/09/2020, 
moeten stipt worden nagekomen.

-...

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


