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Goossens-D'Hooghe
Grazenseweg 7 te 3440 Zoutleeuw , Afdeling 5, sectie C, perceel 167A2, 167B2
Devos Ludo

Het schepencollege van Zoutleeuw deelt mee dat door Goossens Kevin en D'Hooghe Manon, Hogerheistraat 118 te 1880
Kapelle-op-den-Bos, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen voor : stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grazenseweg 7 te 3440 Zoutleeuw, en met als kadastrale
ligging Afdeling 5, sectie C, perceel 167A2, 167B2
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. Hierbij
kan u terecht voor meer info.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/12/2018 tot en met 12/01/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/01/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Zoutleeuw.
Reden openbaar onderzoek: afwijking stedenbouwkundige voorschriften verkavelingsvergunning.
- Gelijkvloerse bouwdiepte 17 m i.p.v. 15 m.
- Kroonlijsthoogte 6,39 m i.p.v. max. 6 m.
- Woning met plat dak i.p.v. dakhelling tussen 25° en 50°.
- Afstand tot de linker perceelsgrens 3 m i.p.v. 4 m.
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 stad Zoutleeuw, Aen Den Hoorn nr. 1 te 3440 Zoutleeuw en dat vóór het einde van
het openbaar onderzoek.
Voor meer info kan u terecht bij :
Voor de stad Zoutleeuw, Dienst Omgeving, e-mail : omgeving@zoutleeuw.be, tel. 011 94 90 30
(*) Weglaten of aanpassen.

