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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2018154620
Referentie gemeente: O2018-00190OP
Projectnaam omgevingsloket: Claes Robby  B

Projectnaam gemeente: bouwen van een ééngezinswoning met carport en 
overdekt terras

Ligging: Burgemeester Vandenhovestraat 8 te 3560 lummen
Afdeling 71035, sectie B, perceel 830D

Contactpersoon: Vandenbosch Lien 

Het gemeentebestuur van lummen deelt mee dat door Robby Claes, Viva Bahriya VB29  / The Pearl Doha 
Flat 805 te 180 East Viva Drive The Pearl Doha DOHA een aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Burgemeester Vandenhovestraat 8 te 3560 
lummen, en met als kadastrale ligging Afdeling 71035, sectie B, perceel 830D
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning met carport en overdektterras.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/01/2019 tot en met 
24/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: 
het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinberging in toepassing van artikel 4.4.1. van de 
VCRO, nl 'beperkte afwijkingen' voor:

• inplanting carport en tuinberging (met ruimere afmetingen dan voorzien binnen de maximaal 
toelaatbare afmetingen van de voorschriften) in de zijtuinstrook ipv in de voorziene zone voor 
bijgebouwen

• geen inpandige garage
• overschrijding bouwlijn met 50cm over 7,0m breedte 
• overschrijding bouwdiepte met 50cm (8,5m ipv max 8,0m)
• overschrijding bouwbreedte in zone voor aanbouw met 30cm
• afdak buiten bouwzone (rechter zijgevel) 
• plaatsing keermuur aan perceelsgrens links

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/02/2019, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van 
de gemeente lummen.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen.
25/01/2019, Lummen
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