
DIENST OMGEVING
Vrijthof 10  -  3960 Bree
Tel.  + 32 89 84 85 15
Fax  + 32 89 84 85 80
E-mail: omgevingsloket@bree.be

 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Daniel Saenen en Carine Pergens heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over afbreken bestaande woning en bouwen 
ééngezinswoning.

De aanvraag heeft als adres Meinestraat 12, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B 
nr. 438B.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 30/11/2020 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - Het 
poortje in de muur op de achterste perceelsgrens dient te worden uitgesloten van 
vergunning. Deze tuinmuur met een hoogte van 2,20m dient over de volledige lengte 
van de achterste perceelsgrens gebouwd te worden, zonder het voorzien van een 
opening.
- De te bouwen tuinmuren dienen uitgevoerd te worden in dezelfde gevelsteen als 
deze aangewend voor het hoofdgebouw.
- De zichtbaar blijvende delen van de wachtgevels dienen uitgevoerd te worden in 
dezelfde gevelsteen dan deze aangewend voor de voorgevel van de nieuw te 
bouwen woning.
- De aanvraag dient in overeenstemming te worden gebracht met de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater dd. 5 juli 2013.
- Hemelwater en grondverzet dienen opgevangen te worden op het eigen perceel. 
- Asbesthoudende dakbedekking en andere materialen moeten worden afgebroken 
conform de geldende reglementering. Bij deze werken moeten alle nodige 
maatregelen getroffen worden om verspreiding van stof en asbestvezels in de 
omgeving te vermijden. Meer info i.v.m. deze maatregelen en regelgeving: zie 
Vlarem II, hoofdstuk 6.4 

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 
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besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 artikels 108 en 109.

Datum uithanging bekendmaking:           /           /


