
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  

Referentie omgevingsloket:   OMV_2020015714  
Referentie gemeente:   2020/00024  
Projectnaam omgevingsloket: Brouns-Felique Jan en An, dupli2; Bouwen 

eengezinswoning  
Projectnaam gemeente:   Het bouwen van een ééngezinswoning  
Ligging:   Bosschelweg 15  

3 de afdeling, sectie B, perceel 370E en 375E 
Contactpersoon:   Vossen Dorien 
 
Het bestuur van Bocholt deelt mee dat door Brouns Jean-Petrus, Kaulillerdorp 22 te 3950 Bocholt, 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen.  

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosschelweg, en met als kadastrale 
ligging 3 de afdeling, sectie B, perceel 370E en 375E.  

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning. (stedenbouwkundige 
handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting).  
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°a)  
 
Er werd voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 maart 2020 tot 
en met 17 april 2020. Door het noodbesluit Omgevingsvergunning van 24 maart 2020 werden de 
openbare onderzoeken tijdelijk geschorst, de verderzetting van het openbaar onderzoek zal lopen 

voor de periode van 27 APRIL 2020 tot en met 21 MEI 2020. 

Reden openbaar onderzoek: Afwijkingen op verkavelingsvoorschriften VK 383V01 (lot 7):  
 Art. 3 - welstand van de gebouwen :  2. dakbedekking;  
 Art. 4 - afsluitingen;  
 Art. 6 - bestemming : B) bouwtypologie;  
 Art. 7 - inplanting :  A) voorbouwlijn en  B) vrijblijvende zijgevels;  
 Art. 8 - afmetingen : B) voor alleenstaande gebouwen :  hoogte,  maximale breedte en dakhelling. 

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21 mei 2020, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst 
omgeving van de gemeente Bocholt.  

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk 
(aangetekend of tegen ontvangstbewijs) bij het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16 of digitaal naar het mailadres roldigitaal@bocholt.be.  

27 april 2020, Bocholt  
 
Iris Dillen  
Omgevingsambtenaar 


