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BEKENDMAKING VERGUNNING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de burgemeester de algemeen directeur

Referentie omgevingsloket OMV_2020068837
Referentie gemeente O2020-00093OP
Projectnaam nieuwe ingedeelde inrichting tbv het 

inrichten van schietstanden voor de St. 
Sebastiaansgilde (klasse 2)

Ligging Meeuwenstraat 2 te 3560 Lummen
Afdeling 71542, sectie D, perceel 1354B4, 
1354G4

Contactpersoon Vandenbosch Lien

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Stefan Mechelmans, Bovenstraat 9 te 3560 Lummen 
werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 06/10/2020 HET 
VOLGENDE BESLIST:
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan Stefan Mechelmans, Bovenstraat 9 te 3560 Lummen voor 
het nieuwe ingedeelde inrichting tbv het inrichten van schietstanden voor de St. Sebastiaansgilde (klasse 2) 
op een perceel Afdeling 71542, sectie D, perceel 1354B4, 1354G4 ter plaatse Meeuwenstraat 2 te 3560 
Lummen

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 
• De bijstelling van artikel 5.32.7bis 1.3 wordt gunstig beoordeeld mits de kogelvanger in goede staat 

van onderhoud gehouden worden en na elke schietactiviteit geledigd zal worden.
• Bijzondere milieuvoorwaarden: 

o De exploitant is er toe gehouden een exploitatiedossier bij te houden waarin voor elke 
schieting vermeld wordt: 

  de naam en leeftijd van de verantwoordelijke personen en wapenmeester
  de namen van de schutters: hiervoor mag ook verwezen worden naar een 

gedateerde deelnemerslijst
  de datum, het begin- en einduur en het nummer van de schieting
  het interne ordereglement

o het interne ordereglement met alle veiligheidsvoorschriften wordt schriftelijk meegedeeld 
aan de personen die deelnemen aan de schieting.

o Het in 1 bedoelde exploitatiedossier en het inerne ordereglement worden ten alle tijde ter 
beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar
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o Er mag enkel geschoten worden vanaf 7u30 's morgens tot uiterlijk het uur voor 
zonsondergang.

o Het is verboden te schieten door het vlak gevormd door de as van de aanlegpaal en de as 
van de overeenstemmende schietboom.

o Er mag enkel geschoten worden met een kogel 0.22 duim of lichter
o Er mag enkel geschoten worden in aanwezigheid van een verantwoordelijk persoon.
o Het geweer mag enkel geladen worden in de richting van het doel.
o a) De Schietstand is uitgerust met een doeltreffende kogelvanginrichting. Deze kogelvanger 

is zodanig ontworpen dat de kogels erin afketsen en vervolgens worden opgevangen in de 
bijhordende opvanginrichting. De minimale afmetingen van de kogelvanger worden zodanig 
gekozen dat een maximale kogelopvang verzekerd wordt. De achterwand en de bovenrand 
zijn zodanig uitgevoerd dat de kogels afgeremd en opgevangen worden. De kogelvanger 
wordt zodanig geplaatst dat de kleppen zich centraal 
t.o.v de kogelvanger bevinden in het vlak loodrecht op de schietrichting. Elke schietboom 
dient opgevangen te worden met een kogelvanginrichting. Het geheel dient ontworpen en 
geconstrueerd, overeenkomstig de regels van goed vakmanschap. 
b) De aanlegpaal en schietboom zijn zodanig opgesteld dat de kogelvanger alle kogels 
opvangt. 
c) De kogelvanger wordt regelmatig op zijn goede staat nagezien. 
d) De kogels dienen regelmatig verwijderd.

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 nieuwe ingedeelde inrichting tbv het inrichten van schietstanden voor de st. 
sebastiaansgilde (klasse 2).
De aanvraag omvat: exploitatie van een ingedeelde inrichting

Rubrieknummer Omschrijving Klasse

17.3.2.1.1.1°b) 17.3.2.1.1.1°b) - 100 kg tot en met 20 ton voor andere 
inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld ...

3

32.7.2°b) 32.7.2°b) - De Ek1 is kleiner of gelijk aan 250 joule 2

32.2.2° 32.2.2° - schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor 
sportmanifestaties dan de zalen, verme...

3

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_2020068837;
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_2020068837” 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.


