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BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING
de heer Frederik Corstjens heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen
 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of
activiteiten met volgende rubrieken: 15.2.
Kort omschreven gaat het over verbouwen van een bestaande loods en afbreken
van buitenbergingen achteraan loods 3.
De aanvraag heeft als adres Bergstraat 71, Bergstraat 71A en Bergstraat 71,
kadastraal bekend: afdeling 5 sectie B nr. 206Z2.
Het College van burgemeester en schepenen heeft op 16/09/2019 de
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund onder volgende voorwaarden: er moet voldaan worden aan Vlarem II; hoofdstuk 5.15 garages, parkeerplaatsen
en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen, zeer in het bijzonder artikel
5.15.0.6., §1 Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende
werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19uur en 7uur alsmede op
zon- en feestdagen.
- de voortuinzone mag niet in gebruik worden genomen voor het te koop
stellen van voertuigen. Deze moet een residentiële voortuinzone blijven.
- de voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de
hulpverleningszone Noord-Limburg dd. 23/08/2019, moeten stipt worden
nagekomen.
- grondverzet en hemelwater moeten worden opgevangen op het eigen perceel.

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.
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:

/

/

