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Het college van burgemeester en schepenen,
celet op de aanvraag ingediend door M.
met betrekking tot een perceel
en strekkende

tot het

Peter de Vaarr, Somnlsstraat 11 Harpnt-Achel

gelegen

Elnd, Sie A, 2e afd. nr. 418f, 1Ot 2.

bourpen van een woning

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van LS/ 8/LgS6
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en vaR de stedebouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;
Gelet op artikel'90, 8o, van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd. is ;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreÍiende de behandeling en de openbaarmaking van de bourygapgggen ;
(1) Overwegende dat er voor het gebied waarin het perceel begrepen is, een bij koninklijk besluit van tz. / .LVót
!óedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat, niet zijnde een plan als bedoeld in artikel 17 van voornoemde wet ;
[t1 Overwegende dat dé werken uitgevoerd of de handelingen verricht zullen worden binnen het gebied van een verkaveling
vergunning verleend is ;
waaryoor door het schepencollege op L7/9/I9$(VanAe*er1<frof)

dat deze vergunning niet vervallen is ;
van de gemachtigde ambtenaar,
(1) (2) celet op de beslissing van
waarbij op met redenen omkleed voorstel van
van het college afwijking wordt toegestaan van bedoeld (1) plan van aanleg (1) verkavelingsplan ;
(1) Overwegende dát Oé in de aanvraag bedoelde werken of handelingen van geringe omvang zijn en q??rv.oor luidens de
Èépalingen-van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 45, S 1, van de wet van 29 maart 1962' het voorafgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar dan ook niet vereist is ;
(3) Gelet op de algemene verkavelingsverordening(en) ;
(3)
(3)
(3)

Gelet op de gemeentelijke verkavelingsverordening
Gelet op de algemene bouwverordening(en) ;
Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;

;

Besluit:
Artikel

l.

De vergunning wordt aÍgegevên aan

die ertoe gehouden is

-

M.

P'de Vaan

:

gevolg te geven aan arb,4 ven d1t besluit.
alvorens aan te sl.ulten op hetrloolnet schrlfteliJke toelatlng

te vragen.

Art. 2 (4) De werken oÍ handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan tot

in stand blijven.

Art. 3 Een áfschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrgge_r, gFT-e-qe, gqq d9 qeqaqhtjgde ambtenaar voor de evéntueie-uitoeÍening van het schorsingsrechttoor laatstgenoemde. z\e XeefzlJCF Aft.b492
Art. 4 De verguininghouder geeft Àet college van burgemeester en schepenen alsmede de gemachtigde ambtenaar bii aangetekende brief-kenniJ van het bêgin der werken of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen vóór de
aanvatting van die werken oÍ handelingen.

Art. b

De--ze

vergunning brengt geen ontheÍfing mede van de verplichting tot het aanvragen van - de vergunningen- die doot
oi verordeningón, met name door het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zijn voorgeschreven.

andere wetten

i,.

IIIIETSBEPALTNGEN
(wel van 29 maart 1962,

gewijzigd bi, de wetten van 22 april 1970
en 22 december 1970)

Art. 52. lndien de vergunninghouder blnnen een iaar na afgifte
van de vergunning niet met de werken is begonnen, is de vergunning vervallen.
Op verzoek van de betrokkene kan het schepenkollege de vergunning echter met een jaar verlengên.
Art. 54. $ 2. Van de met toepassing ván de artikelen 45 en 46
aÍgegeven vergunning mag gebruik worden gemaakt, indien binnen twintig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, de
gemaohtigde ambtenaar geen bêslissing tot schorsing van de
vergunning ter kennis van de aanvrager heeft gebrachi. De vergunning moet deze paÍagraaÍ overnemen.
Art. 54. S 4. Een mededeling die te kennên geeft dat de vergunning afgegeven is, moêt op het terrein worden aangeplakt door

de aanvrager, hetzij, wanneer het êên werk betreft, vóór de
aanvang van het werk en tiidens de gehele duur ervan, hetzij,
in de overige gevallen, zodra de toebereidselen voor de uitvodring van de handeling oÍ handelingen worden getroffên en tijdens de gehele duur van de uitvoering ervan. Gedurende die
tijd moet de vergunning en het bijbehorende dossier, of een
door het gemeentebestuur oÍ de gemaohtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschrkking van dê in artikel 66 aangewezen ambtenaren liggen, op de
plaats- waar het werk uitgevoerd. en de handeling oÍ Íándelingen
verricht worden,

