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BEKENDMAKING VERGUNNING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de burgemeester de algemeen directeur

Referentie omgevingsloket OMV_2020047444
Referentie gemeente O2020-00054OP
Projectnaam bouwen van een eengezinswoning in open 

bouwvorm, vrijstaande garage met carport 
(64m2) en deels ontbossen

Ligging St.-Annastraat 5 te 3560 Lummen
Afdeling 71542, sectie D, perceel 309K

Contactpersoon Erica Verhemeldonck

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Michaël Smolders, Olijftakstraat 10 te 2060 Antwerpen 
werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 30/06/2020 HET 
VOLGENDE BESLIST: 

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan Michaël Smolders, Olijftakstraat 10 te 2060 Antwerpen voor 
het bouwen van een eengezinswoning in open bouwvorm, vrijstaande garage met carport (64m2) en deels 
ontbossen op een perceel Afdeling 71542, sectie D, perceel 309K ter plaatse St.-Annastraat 5 te 3560 
Lummen.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:
 

• Het advies van Agentschap Natuur & Bos dient men na te leven en in het bijzonder: 
o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet 

en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier 
met nummer: 20-207946.

o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1048 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet.

o De resterende bosoppervlakte (252 m²) moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende 
kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.

o Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen 
van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. De ontbossing kan enkel 
worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als 
bos te behouden zones zijn aangeduid.
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o De compenserende bebossing op het perceel afdeling 1, sectie C, nr. 845 te Pittem (Tielt, 
West-Vlaanderen) over een oppervlakte van 2096 m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 
jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning. De 
compenserende bebossing zal uitgevoerd worden door een derde: Alexander Lasseel, Sint 
Amandsstraat 19, 8740 Pittem. De vergunninghouder verbindt er zich toe om minstens 
binnen 30 dagen voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos te melden.

o De compenserende bebossing gebeurt in agrarisch gebied op gewestplan.
o De compenserende bebossing wordt uitgevoerd met zwarte els, es, zomereik, haagbeuk, 

boskers, winterlinde, boswilg, fladderiep, zwarte populier, eensteilige meidoorn, sleedoorn, 
sporkehout, wegedoorn, Gelderse roos, hazelaar, Europese vogelkers, zwarte bes, wilde 
appel, hulst, hondsroos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, vlier, Spaanse aak in plantverband 
2x2,5 m voor hoogstammige bomen en 1x1,5 m voor struiken.

o Er wordt gebruik gemaakt van wildbescherming (zwarte netjes (60cm)).
o De hoofdboomsoorten worden groepsgewijs gemengd in groepen van ongeveer 20 planten 

per soort, de soorten van de bijmenging worden individueel gemengd willekeurig tussen de 
verschillende hoofdboomsoorten, de soorten van de mantel worden indivdueel gemengd.

o De mantel start op 5 m van de oever van de beek, de hoofdboomsoorten bevinden zich 
steeds op 
minstens 6 m van de oever/perceelsgrens.

o Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd, kan de vergunninghouder 
hiervan een attest bekomen bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en 
bos

• Het voorwaardelijk advies van VMM dient men op te volgen: 
o er moet bij de aanleg van de oprit in waterdoorlatende klinkers op gelet worden dat ook de 

fundering waterdoorlatend wordt uitgevoerd en dat de verharding kan afwateren naar de 
onverharde randzones;

o het is aan te raden om ook op de DWA-leiding een terugslagklep te plaatsen om een 
eventuele terugslag vanuit het rioleringstelsel te kunnen vermijden.

• Het rioleringsadvies dient nageleefd te worden (zie rubriek 'goede ruimtelijke ordening').
• De meerdiepte op de verdieping van de gelijkvloerse annex mag niet ingericht worden als terras 

(=plat dak).
• Voorafgaandelijk aan de uitvoering van het bijgebouw dienen de nodige afspraken met de eigenaar 

van het aanpalende perceel gemaakt te worden omtrent afwerking en aansluitingen. Alle evt. 
herstelwerkzaamheden van de aangrenzende tuin en de bestaande haagafsluiting zijn voor rekening 
van de aanvrager.

• Verhardingen aangeduid op het inplantingsplan zijn de maximaal te verharden oppervlakten. 

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, vrijstaande garage met 
carport (64m2) en deels ontbossen.
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_2020047444;
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_2020047444” 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.


