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BESLIIITVAI{
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCIIEPENEN

ZITTING VAII : 23 mei 2002

Aanwezig: H. Meeuwissen, burgemeester-voorzitter;
J. Boonen, í. sil;;-r, J plas, R Rijcken en G. Joosten: schepenen;

Ha college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door de heer en

-"rrou* n"rn-"or-ï" cá"rJ. *et als adres Altaarhoeve l0-Hamont-Achel ont'angen'

Een bewijs r,* oot*ff*-dit 
"an*"ag.*"td "fgegeYen 

op áiaquan2ooa
De aanvraag heeft betrekking op een terrein Àà "i,-"at"' '-H"'ilont' 

Ah""tho""" tO en met als

tadast ate olmschrijving, afdeline l' sectie ,{. nr' 831 v'

Het betreft 
""o "**""g;Het college rran burgem-e"rt"r6 ró.p"n"rrT""ft d"te aanvÍaag ód-""o"ht' rekening houdend met

de terzake geldende wettelijke bepalinger,, i" tto bijzonder met het decreet betreffende de

ruimtelijke ordening, gecoórdinee td op Z|ottoU"' 1996;het decreet van l8 mei 1999 houdende de

".óiriu" 
van de íiírtelijke ordening en de uiwoeringsbesluiten.

Het college van burgemeesler en schepenen heeft op 
-I!-rrlaaft Nn Sover deze aanwaag advies

ingewonnen de gemachtigde ambtenaar'

H€t advies van de gemachtigde ambtenaar dd. 7 mei 2002, ref' 7057889-0i'ul9t,]"t* als volgt':

gunstig voor de afivijkingsaanwaag,.nametijk: het bouwen.van een open carport in de bouwwije

strook op 25 cm *o i. ,"Int". p.r"Jrlgrensmet akkoord van de aanpalende eigenaar'

Voor hA gebied waarin de a:urtraag gelegen is, bestaat er hef op datum yaq 3 december 1996

bij de Minisrer goedgekeurd bij^rd;;;il á srrg* , niet zijnde een bijzonder plan van

aanleg, bedoeld-in uJi1a t5 van hd J;;; U"t 
"tr 

na. ae ruinrteii.lke ordening, gecoórdineerd

op 22 oktober 1996.

Deaanrnaagisgelegenbinneneenopa"TTuan24ls|r97.?doorhetcollegevanburgemees|er
en schepenen behoorlijk vergunde veikaveling, bij de provinliale afcleling ROHM bekend onder

het nummer 7057V0041g5. Deze verka"ïri"g is voor het terrein ran de aanvraag niet

vervallen.

M. Degeest, secretaris.

Het Ir'AN motiveert als

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCF{EPENEN IN DE

ZTTTTNG 23 mei 2002 HETVOLGENDE:

en

Het college ran burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager' die ertoe

l"*ltf::ïrege van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar per aangerekende brief

op de hoogte *-rir"rrg"r, *l h"t bgnn *" a" werkzaamheden of handelingen ril/aaryoor

vergunning is verleend, ten minste u"tï Lg* voor de aanvatting van die werkzaamheden of

handelingen; 
-- r^ ^-*^r ^h f :eel.- het opp"*lukt.*ater'r'an de carport op te vangen op elgen per(

voorschriften m.b.t. de carPort

king van deaanwaag tot afivijambtenaar oP dede gemachtigdeGunstig, gezien het gunstig advies van



Het college van burgemeester en schepenen.zendt op dezelfde daq een afschrift ran deze ver$mnurg

aan de aanvrager ;ïïË'g".J"nugaïil;; '*, á" 
-""""urele 

uitoefening van het

schoningsrecht.

Deze vergunning steh de aÍmvÍageÍ ni.* vrij rran het aÍmvÍag€n

vergunningen of maclrtifing€n' ;ïi* deze nodig zouden zijn'
en verlcijgen rant eventuele andere

eívan aante wagen.

Hamont-Achel, 23 mei 2002'

Namens het college van burgemeester en
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Henri Meeuwlssen
Burgemeester


