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BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Jos Pouls heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Ontbossing Pouls Schoemans LV.

De aanvraag heeft als adres Groenstraat zn, kadastraal bekend: 
afdeling 4 sectie B nrs. 7L, 7M, 7N, 7P en 71P.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 12/12/2018 
de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende 
voorwaarden: - De vergunning wordt verleend op grond van artikel 
90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden 
zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer: 18-215702, dat deel uit maakt van deze vergunning;
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 6.992 m². Deze oppervlakte 
valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
- Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos 
maakt deel uit van deze vergunning.
- De compenserende bebossing op het perceel/de percelen 2° 
afdeling, sectie B, nr(s). 119d, 131, 132a en 271a te Jabbeke over 
een oppervlakte van 6.992 m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 
jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze 
vergunning. De compenserende bebossing zal uitgevoerd worden 
door een derde: dhr. Jan Bouckaert namens bvba Jan Bouckaert. 
De vergunninghouder verbindt er zich toe om minstens binnen 30 
dagen voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit 
aan het Agentschap voor Natuur en Bos te melden.
- Wanneer de boscompensatie volledig is uitgevoerd, kan de 
vergunninghouder hiervan een attest bekomen bij de provinciale 
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afdeling van het Agentschap voor Natuur en bos.
- De bestaande houtkant/struweel langs de Groenstraat dient 
behouden te worden.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, 
op volgend adres: Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de reguliere 
openingsuren. U kunt de beslissing ook raadplegen op 
www.omgevingsloket.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.
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.


