
BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2021055801
Referentie gemeente: V202100005
Projectnaam omgevingsloket: BERCHEMSTRAAT KLUISBERGEN
Projectnaam gemeente: Het creëren van 3 nieuwe loten (lot 1 – lot 2 – lot 3) voor gesloten bebouwing.
Ligging: Pontstraat 54

afdeling 2 sectie A nrs. 439X, 441H, 441L, 441P, 441K, 441N, 441M, 444D, 445M en 445K

Het bestuur van de gemeente Kluisbergen deelt mee dat door Dirk Stockman een aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pontstraat 54, en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 
439X, 441H, 441L, 441P, 441K, 441N, 441M, 444D, 445M en 445K

Het betreft een aanvraag tot het creëren van 3 nieuwe loten (lot 1 – lot 2 – lot 3) voor gesloten bebouwing.
- 4 loten (lot 4 – lot 5 – lot 6 – lot 7) voor de bestaande garages. De loten voor woningbouw worden te koop aangeboden met 
mogelijkheid tot het bijkopen van een garage.
- lot 8, uitgesloten uit de verkaveling, hierop rust een erfdienstbaarheid van doorgang. (toegankelijk via de Pontstraat) deze 
erfdienstbaarheid blijft eigendom van de eigenaar en kan gebruikt worden door de nieuwe eigenaars van lot 1 – lot 2 – lot 3 
indien ook een garage wordt aangekocht.



Type handelingen: het verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 april 2021 tot en met 22 mei 2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22 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, 055/23.16.44)

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) 

Aanplakking affiche 22 april 2021, Kluisbergen

Algemeen directeur De Burgemeester

L.DEMEDTS PH. WILLEQUET
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