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Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de aanvraag ingediend door M. SERGHàI€-'&E GSËf J. r KlLmlryad I VÀITXENSHAÀRD (I{f )

metbetrekkingtoteen perceet getegen Altalrhorvcr tla A, le 1f,6. IUf. 832/ax, l,oÈ 2.

en strekkende tot hot bouurn van aon $onlng

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag dedatumdraagtvan ?/8/lg8g
Gelet op de wet van 29 maaÍt 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;

Gelet op artikel'90, 80, van de gemeentewet, zoals het bii artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is ;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 Íebruari 1971 betreÍfende de behandeling en de openbaarmaking van de bouwaanVragen ;
(1) Overwegende dat er voor het gebied waarin het perceel begrepen is, een bij koninklijk besluitvan
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat, niet zijnde een plan als bedoeld in artikel 17 van voornoemde wet;
(1) Overwegende dat de werken uitgevoerd of de handelingen verricht zullen worden binnen het gebied van eer, verkaveling

waaryoor door ffiIt*ï#f,iflf,àUtËFE B.D. op 2U8/1972
dat deze vergunning niet vervallen is ;

(1) (2) celet op de beslissing van 9'/rc/$Sg
waarbij op met redenen omkleed voorstel van 2glg/tg&g

ïïi/dft ilYmffin'"n 
wordt toesestaan van bedoe'd

(1) verkavelingsplan ;

(1) Overwegende dat de in de aanvraag bedoelde werken oÍ handelingen
bepalingen van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 45,
advies van de gemachtigde ambtenaar dan ook niet vereist is ;
(3) Gelet op de algemene verkavelingsverordeningen ;

(3) Gelet op de gemeentelijke verkavelingsverordening ;
(3) Gelet op de algemene bouwverordeningen ;
(3) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;

vergunning verleend is

van de gemachtigde ambtenaar,

Besluit :

Artikel 1. De vergunning wordt aÍgegeven aan M.
die ertoe gehouden is :

Ëslcnans-D3 Gootr J.

- gcvolg te gêvrn aas .rt.{ v.n dlt brcltrl.t.
- alYorcns ànu tê slultÊÊ oF b.t,trl,sotnÈt schrlft*LtJkc torlrÈiug tË vrag€n.

Art. 2. (4) De werken of handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan tot
in stand blijven.
Art. 3. Een afschriÍt van dit besluit wordt nd

:1,.Ë:,., 3:,'..,ïï 
v rfl f;& thlbqgsrysad ""gg: 1"{$ # e a m bte n aa r voo r d e eve n'

van burgemeester en schepenen alsmede de gemachtigde ambtenaar bij aange-
oÍ handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen vóór de

CIOL'VIíVEFTGL'NNING Formuller B

van geringe omvang zijn en daarvoor luidens de
$ 1, van de wet van 29 maart 1962, het vooraÍgaand

ng van die werken
Deze vergunning

andere wetten of
geen ontheffing mede van de verplichting tot het aanvragen van de vergunningen die door
met name door het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zijn voorgeschreven.
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