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vergunning verleend is ;

van de gemachtigde ambtenaar,
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bedoeld

í\v (1) Overwegende dat de 11 de aanvraag bedoelde werken of handelingen van geringe omvang zijn en daarvoor luidens de
bepalingen van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel rt5, § 1, vàn de wet van à9 óaart 1962, het vooraÍgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar dan ook niet vereist is ;
(3) Gelet op de algemene verkav,eiingsverordeningen ;
(3) Gelet op de gemeentelijke vérkavelingsverordening ;
(3) Gelet op de algemene bouwverordeningen ;
(3) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;

Besluit :

ArtikelÍ. De.vergunnins wordt aÍseseven aan M. ,*§§ffif§ffi, §**r &fg I ttll**f
die ertoe gehouden is :
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Atl. 2. (41 De werken of handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan tot
in stand blijven.
Art. 3. Een afschriÍt van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de even-
tuele uitoefening van het schorsingsrécht door laatstgenoemde.
Art. 4. De vergunninghouder geeft het college van burgemeester en schepenen alsmede de gemachtigde ambtenaar bij aange-
tekende brief kennis van-he_t begin der werken oÍ haDdelingen__waar_v_oqr verg_unning.js..verleend, ten minste acht dagen'vóórïe
aanvatting van die werken of handelingen.
Art. 5. Deze vergunning brengt geen ontheÍÍing mede van de verplichting tot het aanvragen van de vergunningen die door
andere wetten oÍ verordeningen, met name door het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zijn voorgeschreven.
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Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de aanvraag insediend door M' ËffiI€ÉE, iÍa*, §rrr 1. m *[§a*r
metbetrekkinsroteenperceerseregen *ËrH|Ër I*d. ÈlI*S rtlt*,G S ar. §ff . S&/*er
en strekkende tot , 
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overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van Ë Sd[* ff,f$
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;
Gelet op artikel 90, 80, van de gemeentewet, zoals het bij artikel 7í van voornoemde wet gewijzigd is ;

99t"J op het koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreÍÍende de behandeling en de ope-nbaàrriaking van de bouwaanvragen ;(1) Overwegeldg dat er.voor het g.ebied waarin het perceel begrepen is,1en bij kdninktijk bestuiïvan
g.oedgekeurd bijzonder. plan van aanleg bestaat, niet zijnde een plan'als bedoeld in artikel í7 van voornoemde wet ;(1) Overwegende dat de werken uitgevoerd of de handelingen vèrricht zullen worden binnen het gebied van een verkaveling
waarvoor door het schepencollege op

dat deze vergunning niet vervallen is ;

(1) (2) Gelet op de beslissing van

waarbij op met redenen omkleelÍlfoorster van
van het càllege atwij-ki-íg worati*ffiaan van
(1) plan van aanleg I I
(1) verkavelingsplan; , i

Vanwege het college :
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