
Administratief Centrum: Gemeenteplein 13, 3560 Lummen • 013 390 590 • www.lummen.be

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2018154146
Referentie gemeente: O2018-00189OP
Projectnaam omgevingsloket: Alduman-Kiymaz

Projectnaam gemeente: bouwen van een woning in halfopen bouwvorm en 
bouwen losstaande garage

Ligging: Genenbosstraat 21A te 3560 Lummen
Afdeling 71037, sectie A, perceel 1683S, 1683T

Contactpersoon: Vandenbosch Lien 

Het gemeentebestuur van Lummen deelt mee dat door Mehmet Alduman-Funda Kiymaz, Grotstraat 21 bus 
a te 3583 Beringen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Genenbosstraat 21A te 3560 Lummen, en met 
als kadastrale ligging Afdeling 71037, sectie A, perceel 1683S, 1683T.
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning in halfopen bouwvorm en bouwen losstaande 
garage.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/01/2019 tot en met 
28/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: 
bouwen van een woning in halfopen bouwvorm met een afwijking op de verkavelingsvoorschriften in 
toepassing van art. 4.4.1. 'beperkte afwijkingen':

• het doorvoeren van een reliëfwijziging (afgraving) over praktisch de ganse diepte van het perceel ipv 
enkel beperkte reliëfwijzigingen toegestaan thv het bouwkader

• zichtbeton (witte kleur) als gevelmateriaal van de woning ipv baksteen of buitenbepleistering als 
basisgevelmateriaal 

• conform art 2.1.B van de verkavelingsvoorschriften dienen 2 woningen binnen één bouwblok 
architecturaal één harmonisch geheel te vormen en op elkaar afgestemd te worden. Bijgevolg heeft 
de gevraagde afwijking voor zichtbeton als gevelmateriaal gevolgen voor de toekomstige woning 
rechts (aanpalende woning in ahlfopen bouwvorm)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/02/2019, worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van 
de gemeente Lummen.

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 Lummen.

29/01/2019, Lummen
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