
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2021031588
Referentie gemeente: V202100004
Projectnaam omgevingsloket: Bijstelling Kluisbergen Bergstraat 02-21
Projectnaam gemeente: De aanvraag betreft een bijstelling van een 

goedgekeurde verkaveling van 2 loten, 
Ligging: Bergstraat 15afdeling 1 sectie C nrs. 563B6 en 563C6

Het bestuur van de gemeente Kluisbergen deelt mee dat door Gr-Ont BVBA en Jean-Marie  Van Wanseele een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23/02/2021.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 april 2021 tot en met 15 mei 2021.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat 15, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 563B6 en 563C6

De aanvraag betreft een bijstelling van een goedgekeurde verkaveling ((referentie omgevingsloket: OMV_2019150530 referentie gemeente 
201900117)van 2 loten, beiden bestemd voor open bebouwing, met de mogelijkheid tot het oprichten van een gekoppelde garage. 
Aan de inplanting, vomule, bestemming, etc. van deze 2 woningen wordt niets gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke goedgekeurde verkaveling. 
Alle stedenbouwkundige voorschriften blijven gelijk.



In de huidige aanvraag wordt lot 2 uitgebreid in noordelijke en oostelijke richting, teneinde de bestaande berm te kunnen herprofileren op eigen 
terrein en een optimaal gebruik van het terrein toe te laten.

Type handelingen: het verkavelen van gronden.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15 mei 2021, worden ingekeken via:

* het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of 
* op de dienst omgeving van de gemeente Kluisbergen. (Berchemstraat 55a te 9690  Kluisbergen)

Om de regels van sociale afstand te kunnen respecteren, werken alle diensten uitsluitend op afspraak. Hiervoor kan je heel eenvoudig online 
een afspraak maken via volgende link: stedenbouw@kluisbergen.be (055/23.16.41)

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 Kluisbergen. ( p/a Parklaan 16, 9690 Kluisbergen) 

A

ANPLAKKING ‘affiche openbaar onderzoek OP 15/04/2021

Algemeen directeur, Burgemeester,

L. DEMEDTS PH. WILLEQUET


