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 BEKENDMAKING BESLISSING 
OMGEVINGSVERGUNNING

Edith Wuytjens -Johan Breemans heeft een aanvraag ingediend voor:
 Stedenbouwkundige handelingen
 De exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten met 

volgende rubrieken: 53.2.2°a) 
Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning met tuinhuis.

De aanvraag heeft als adres Tongerlostraat zn en Tongerlostraat zn, kadastraal 
bekend: afdeling 5 sectie B nrs. 8T, 10B en 14E.

Het College van burgemeester en schepenen heeft op 22/02/2021 de 
omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund  onder volgende voorwaarden: - De 
carport dient steeds en open constructie te blijven en mag geenzins worden 
dichtgemaakt met een garagepoort of dergelijke.
- Het tuinhuis mag enkel worden aangewend voor huishoudelijke of recreatieve 
doeleinden, niet als werkplaats voor beroepsmatige doeleinden. De activiteiten in het 
tuinhuis mogen verder niet hinderlijk zijn op vlak van trillingen, lawaai en geurhinder. 
Het tuinhuis mag niet worden aangewend voor autonome bewoning.
- Tijdelijke constructies (containers) dienen te worden verwijderd voor de eerste 
ingebruikname  (eerste domiciliëring) van de woning.
- Met betrekking tot de tijdelijke droogzuiging, dienen de Algemene voorwaarden en 
Sectorale voorwaarden: Hoofdstuk 5.53 uit de Vlarem II te worden nageleefd.

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.
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