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BEKENDMAKING VERGUNNING 
OMGEVINGSVERGUNNING

de burgemeester de algemeen directeur

Referentie omgevingsloket OMV_2020053018
Referentie gemeente O2020-00115OP
Projectnaam regulariseren en verbouwen van 

handelspand tot bakkerij met bovenliggende 
woning

Ligging Linkhoutstraat 248 te 3560 Lummen
Afdeling 71035, sectie A, perceel 543A2

Contactpersoon Erica Verhemeldonck

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Sabrina Reymen, Linkhoutstraat 248 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 Sabrina Reymen, Linkhoutstraat 248 te 3560 Lummen voor 
het regulariseren en verbouwen van handelspand tot bakkerij met bovenliggende woning op een perceel 
Afdeling 71035, sectie A, perceel 543A2 ter plaatse Linkhoutstraat 248 te 3560 Lummen

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 
• Indien er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dient de geldende regelgeving nageleefd te 

worden bij de afbraak en het wegvoeren van die materialen (VLAREM II, artikel 6.4.0.1). 
Voor meer info: https://www.ovam.be/veilig-omgaan-met-asbestafval.

• Het advies van de brandweer dient nageleefd te worden
• Het voorwaardelijk gunstig rioleringsadvies van Fluvius dient nageleefd te worden
• Er is slechts ruimte voor één parking vooraan het perceel. Te alle tijde mag er geen hinder ontstaan 

voor het langzaam verkeer.
• De niet vergunde garage helemaal achteraan het perceel dient verwijderd te worden tbv inrichten 

van een functionele parking en manoeuvreerruimte.
• Afvloei van regenwater verhardingen dient te alle tijden af te vloeien of te infiltreren in eigen bodem.
• Er moet voldaan worden aan artikel 5.16.3.3 (koelinstallaties), 5.17.4.2.1 (opslag van vloeistoffen in 

ondergrondse houders)van de sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen uit het 
VLAREM II.
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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 regulariseren en verbouwen van handelspand tot bakkerij met bovenliggende 
woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

Rubrieknummer Omschrijving Klasse

45.8.1°b) 45.8.1°b) - 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of 
gedeeltelijk is gelegen in een ...

3

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

16.3.2°a) 16.3.2°a) - 5 kW tot en met 200 kW 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_2020053018;
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_2020053018” 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.


