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 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Sophie Raedschelders heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Parkdreef zn, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie A nr. 
425H2.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 11/01/2021 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - De 
werken voor het aansluiten van de toegangen tegen de rijweg (openbaar domein) 
dienen te gebeuren door de stedelijke technische dienst van de stad Bree, op kosten 
van de aanvrager. De technische dienst van de stad Bree zal hiervoor een prijsofferte 
opmaken.
- Er is een uitbreiding van het waterleidingnet noodzakelijk, de kosten hiervoor dienen 
gedragen te worden door de aanvrager. De voorwaarden uit het advies van De 
Watergroep Provinciale directie Limburg  afgeleverd op 10 december 2020, moeten 
stipt worden nagekomen. 
- De voorwaarden uit het advies van Proximus  afgeleverd op 23 november 2020, 
moeten stipt worden nagekomen.
- De voorwaarden uit het advies van Fluvius afgeleverd op 1 december 2020, moeten 
stipt worden nagekomen.
- De groenaanplanting, zoals voorgesteld op het inplantingsplan, dient daadwerkelijk 
uitgevoerd te worden en dit uiterlijk binnen de drie jaar volgend op de ingebruikname 
van de woning.

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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