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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Tom Langens heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bijstellen van de voorwaarden bij het 
bouwen van een woning met loods bij een bestaand landbouwbedrijf.

De aanvraag heeft als adres Hovestraat zn, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie 
A nr. 32G.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 23/03/2020 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - 
Bodem en wanden van het infiltratiebekken moeten in waterdoorlatende 
materialen worden uitgevoerd en ingezaaid met gras.
- Het infiltratiebekken kan niet worden beplant met verlandingsvegetatie (vb. 
riet).
- De loods mag enkel voor beroepsmatige agrarische of para-agrarische 
activiteiten worden gebruikt.
- De woning (in privébezit van de aanvrager) mag niet worden afgesplitst 
van/vervreemd zonder de achterliggende bedrijfsgebouwen. Deze voorwaarde 
dient te worden opgenomen in de notariële akte van de woning en de 
bedrijfsgebouwen, waaruit duidelijk blijkt dat beiden niet apart van elkaar kunnen 
en mogen vervreemd worden. De eigenaar van de landbouwgebouwen dient 
minstens gedeeltelijk eigenaar te zijn van de voorliggende woning.

Een afschrift van de beslissing kan u per mail opvragen via 
omgevingsloket@bree.be
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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:           /           /


