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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN 
 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloketnr. : OMV_2021032111                Intern nummer : OMG / SH / 00516

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd te 
Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heestenweg 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 
19, Melkouwensteenweg 118 en 120, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nrs. 363A2, 363Z, 363W, 
363N, 363X, 363S, 363T, 363V, 371W, 371D2, 371G2, 371C2, 371Y, 371F2, 371Z, 371H2, 371E2, 372T, 
372X, 372V en 373K

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van de rijweg Heestenweg als fietsstraat in combinatie met de 
aanleg van een gescheiden riolering.
Bestaande toestand:
- een doodlopende gemeenteweg bestaande uit kasseiverharding, die 300m lang en 4,5m breed is. 
Stedenbouwkundige handelingen:
- de sloop van kasseiverharding en wegaanhorigheden; de aanleg van een nieuwe wegenis, voetpaden 
en parkeervakken
- het vellen van een hoogstammige boom
- slopen van een niet vrijstaande ééngezinswoning met bijgebouw, Melkouwensteenweg 120
- het wind- en regendicht maken van de na de afbraak vrijgekomen zijgevel van de woning, 
Melkouwensteenweg 118
Zaak der wegen:
- het aanvraagdossier bevat een rooilijnplan voor de Heestenweg overeenkomstig het decreet 
Gemeentewegen, met weergave van de actuele en toekomstige rooilijn, kadastrale gegevens, 
eigenaars en de berekende waardevermindering per getroffen perceel.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 31.08.2021  tot en met  29.09.2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op
- het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)
- na afspraak (via omgeving@berlaar.be of  03 / 410.19.00) bij het gemeentebestuur, cel Omgeving

Bezwaren kan u indienen tot de sluiting van het openbaar onderzoek:
- digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)
- schriftelijk door afgifte aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar
- aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar
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