Gemeentebestuur van Schaarbeek
(Provincie Brabant)

Formulier K

VERKAVELINGSVERGUNNING
UITTREKSEL UIT HET REG1STER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
ZITTING van 17 juni 1986
Aanwezig: R. NOLS, burgemeester-voorzitter;
L. Weustenraad, C. Paulet, J.P. Bosquet, J. Nimal, G. Pipart, J. Vanhemelryck, P. Taoussaint, G.
Bureau, schepenen;
en H. Legrain, secretaris.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
Gelet op de aanvraag ingediend door de heer Paul De Winter met betrekking tot het verkavelen van
een grond, gelegen te Freesiadreef, kadastraal bekend sectie B, nr. 162s2, 163b2 en 164x;
Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van 17 juni 1986;
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, 8° van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de openbaarmaking
van de verkavelingsaanvragen;
(2) Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling gelegen is, een bij koninklijk besluit
van 16.4.1973 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat;
(4) Gelet op de algemene verkavelingsverordening(en);
(4) Gelet op de algemene bouwverordeningen
(4) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening
BESLUIT:
ART. 1. - De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan de heer Paul De Winter op voorwaarde
dat, indien kavel 8bis niet door de naburige eigenaar zou aangekocht worden, 8 en 8bis éénzelfde
perceel zouden vormen.
ART. 3. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, evenals aan de gemachtigde
ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht, dat bij de wet aan laatstgenoemde is
toegekend.
Gedaan in bovenvermelde zitting.
VANWEGE HET COLLEGE
Bij verordening :
De secretaris,
(get.) H. LEGEIN

VOOR EENSLUDEND UITTREKSEL:
AfgeIeverd op 19 juni 1986
De gemeentesekretaris,
H. LEGEIN

De voorzitter,
(get) R. NOLS

De burgemeester,
R. NOLS

