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BEKENDMAKING VERGUNNING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de burgemeester de algemeen directeur

Referentie omgevingsloket OMV_2020018764
Referentie gemeente O2020-00024OP
Projectnaam bouwen van een eengezinswoning in open 

bouwvorm en slopen van woning met 
aanbouw en bijgebouwen + verhardingen

Ligging Linkhoutstraat 191 te 3560 Lummen
Afdeling 71035, sectie B, perceel 740N, 742H

Contactpersoon  Gertjan Belien

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Nikolas Vandaele, Beerbosstraat 12 te 3540 Herk-de-
Stad werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 07/07/2020 HET 
VOLGENDE BESLIST: 

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan Nikolas Vandaele, Beerbosstraat 12 te 3540 Herk-de-Stad 
voor het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm en slopen van woning met aanbouw en 
bijgebouwen + verhardingen op een perceel Afdeling 71035, sectie B, perceel 740N, 742H ter plaatse 
Linkhoutstraat 191 te 3560 Lummen

Volgende voorwaarden worden opgelegd:
 

• Haagaanplant conform het Veldwetboek hoofdstuk V, Art. 29-35.
• Voor zover de af te breken constructies in de achtertuin één constructief geheel vormen met de 

constructies op de percelen van de buren, dient de aanvrager, in overleg met de buren, de nodige 
maatregelen te nemen om de stabiliteit van voorgenoemde constructies te garanderen.

• Bij de afbraak van de woning dient de aanvrager de nodige maatregelen te treffen inzake het 
omgaan met asbestafval, conform VLAREM 6.4: OMGAAN MET ASBEST.

• Alle bestaande verhardingen dienen opgebroken en afgegraven tot min. 30 cm. De voorheen 
verharde zones dienen terug ingezaaid met gras. 

• Het bestaande maaiveld dient maximaal behouden te worden. Enkel ter hoogte van het bouwkader 
kan grondverzet worden toegelaten i.f.v. van het normaliseren van het terrein. Grondverzet ten 
gevolge van deze nivellering dient op eigen perceel te worden opgevangen.
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• De zolderverdieping kan niet ingebruik genomen worden als een 2de woonentiteit. Dit is 
onvergunbaar.

• Het rioleringsadvies, zoals geformuleerd in de rubriek 'Goede ruimtelijke ordening' dient nageleefd, 
met in bijzonder: 

o De verharding ifv het terras kan worden uitgevoerd in een waterdicht vlak. Alle andere 
verhardingen dienen in waterdoorlatende materialen uitgevoerd te worden.

o de afvoer van het buitenterras dient aangesloten te worden op de overloop van de 
hemelwaterput, op een infiltratievoorziening of dient in de naastliggende groenzones af te 
wateren.

o de afvoer van de garage dient aangesloten op de regenwaterput. De regenwatergoot mag 
niet overhangen naar het naastliggend perceel, of er dient gewerkt te worden met een 
opbouwgoot

o Ter hoogte van dit deel van de Linkhoutstraat is reeds een gescheiden rioleringsstelsel 
aangelegd. De aansluitputjes voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer werden reeds 
geplaatst. Hierop kan het private afvoerstelsel met respectievelijk hemelwater en vuilwater 
pas lozen na het indienen van een aansluitingsaanvraag bij Fluvius.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is 
ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de 
omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm en slopen van woning 
met aanbouw en bijgebouwen + verhardingen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing  kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of 
op de dienst omgeving van de gemeente Lummen tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze 
bekendmaking.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het 
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de 
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker 
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de 
beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of 
via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Lummen.



Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2020018764;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing 

of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2020018764” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 
november 2015.


