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BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Datum uithanging bekendmaking:           /           /

Schoolmeester en Frank Els - Geelen heeft een aanvraag ingediend 
voor:

 Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het herbestemmen van gebouwen.

De aanvraag heeft als adres Keyartstraat 29A en Keyartstraat 29, 
kadastraal bekend: afdeling 4 sectie A nr. 453N.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 20/02/2019 
de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende 
voorwaarden: - De aan te planten boom dient streekeigen/inheems 
te zijn, deze moet een min. plantmaat te hebben van 12/14 bij 
aanplanting, voorzien van de nodige steunpalen en 
wortelverankering. De groenaanplanting zoals weergegeven, dient te 
gebeuren het eerstvolgende plantseizoen volgend op de eerste 
ingebruikname van het goed en uiterlijk binnen de 3 jaar na het 
verkrijgen van de Omgevingsvergunning.
- Er moet minstens één vaste parkeerplaats, voorzien op de parking 
notarieel gekoppeld worden per woongelegenheid.
- De voorwaarden die zullen worden opgelegd in het advies van de 
Hulpverleningszone Noord-Limburg, moeten stipt worden nagekomen.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, 
op volgend adres: Vrijthof 10, 3960 Bree tijdens de reguliere 



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

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.


