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 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hakim Drihmi - Lamchachti Fouzia heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over verbouwen / uitbreiden van de woning, afbraak garage en bouwen 
van tuinhuis.

De aanvraag heeft als adres St.-Antoniusstraat 8, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie C nr. 
498D3.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 14/09/2020 de omgevingsvergunning 
voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - De perceelsafscheiding in de 
voortuinzone, aan beide zijden van het perceel, mag niet hoger zijn dan 1 meter indien het een 
dichte afsluiting betreft. De perceelsafscheiding dient dan ook te worden beperkt tot 1 meter 
hoogte, dan wel te worden vervangen door een afscheiding die tot 1 meter hoog dicht mag zijn en 
daarboven een open karakter dient te hebben, in dat laatste geval mag de volledige afsluiting een 
hoogte van 2 meter niet overschrijden. Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen 
een termijn van 6 maanden na het aanvatten van de werkzaamheden aan de woning, dan wel 
binnen een periode van een jaar na het afleveren van huidige vergunning.
- Het losstaande bijgebouw en de overige bijgebouwen/uitbreidingen dienen te worden afgebroken 
(zoals ingetekend op de inplantingsplannen), binnen een termijn van twee jaar vanaf het afleveren 
van huidige vergunning, tenzij hiervoor binnen de twee jaar alsnog een regularisatieaanvraag 
wordt ingediend.

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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