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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK 
OVER EEN AANVRAAG VAN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 
 

Referentie omgevingsloket: OMV_2017011320 

Referentie gemeente: O2018-00076OP 

Projectnaam omgevingsloket:  GVB en C° bvba 

Projectnaam gemeente: 

verbouwen en functiewijziging van een pluimveestal naar 
lokalen voor plattelandsklassen ifv  uitbaten van een 
kinderboerderij/accommodatie voor het organiseren van 
jeugdactiviteiten met als thema landbouweducatie, e.a. 

Ligging:  
Bosheidestraat 47 te 3560 Lummen 
Afdeling 71037, sectie A, perceel 1111B, 1111C, 1113L, 
1113S, 1113V, 1113W 

Contactpersoon: Lien Vandenbosch 
  

Het gemeentebestuur van  deelt mee dat door Hilde Gios, Bosheidestraat 47 te 3560 Lummen een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosheidestraat 47 te 3560 Lummen, en met als 
kadastrale ligging Afdeling 71037, sectie A, perceel 1111B, 1111C, 1113L, 1113S, 1113V, 1113W 
 
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en functiewijziging van een pluimveestal naar lokalen voor 
plattelandsklassen ifv  uitbaten van een kinderboerderij/accommodatie voor het organiseren van 
jeugdactiviteiten met als thema landbouweducatie, e.a.. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke 
indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 16.3.1.1°, 17.1.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 
17.4., 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 45.6.a)1°b), 6.5.1°, 9.2.2.a), 9.4.3.c)1°, 9.6.c)  
 
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.  
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd. 
 
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/09/2018 tot en met 
05/10/2018. 
 
Reden openbaar onderzoek:  
toepassing van zonevreemde functiewijzigingen (art. 4.4.23. van de VCRO) nl. verbouwen en 
functiewijziging van een pluimveestal naar lokalen voor plattelandsklassen ifv uitbaten van een 
kinderboerderij/accommodatie voor het organiseren van jeugdactiviteiten met als thema 
landbouweducatie, e.a. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/10/2018, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van 
de gemeente . 
 
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 gemeente . 
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