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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dries Molemans en mevrouw Ruth Bloemen heeft een aanvraag 
ingediend voor:

 Stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Meeuwerkiezel zn en Meeuwerkiezel 61C, kadastraal 
bekend: afdeling 1 sectie C nr. 5V.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 10/02/2020 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - 
De zichtbaar blijvende delen van de rechtermuur van de woning dienen 
afgewerkt te worden alszijnde een volwaardige gevel, in dezelfde gevelsteen als 
aangewend voor de voorgevel.
- Eventuele perceelafsluitingen moeten geplaatst worden conform de 
verkavelingsvoorschriften.
- De voortuinzone moet worden aangeplant zoals voorzien op het 
inplantingsplan in streekeigen beplanting hoog, laagstam, bodembedekkers. De 
hoogstamboom dient een plantmaat van 12/14 te hebben bij aanplanting.
- De aansluiting tegen de zijgevel en plat dak van de buren moet volgens de 
regels van de kunst gebeuren om waterproblemen op het dak van de 
aanpalende te vermijden.

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.
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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:           /           /


