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Bouwen en verbouwen
Je droomhuis bouwen? Je woning uitbreiden met een veranda? Een carport plaatsen om je
wagen te stallen? Hier vind je meer informatie omtrent vergunningen, vrijstellen, procedures, ...
Meer informatie nodig? Neem contact op met de dienst Bouwen en Wonen of kom langs.

Algemene invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen
via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.
Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan
samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar
zijn, de 'snelinvoer'. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het zetten van een
tuinhuis.
Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloket.be.
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Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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