Snelinvoer Omgevingsloket
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze
beide in één keer aanvragen, digitaal, 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.
Sinds kort is er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’.
Kan je goed overweg met digitale toepassingen? Wil je graag je aanvraag opmaken en
indienen van thuis 7/7 en 24/24? Wil je graag de status van je dossier van thuis
opvolgen? Dan is deze snelinvoer op jouw lijf geschreven!
Je kan met de snelinvoer eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen zonder
medewerking van architect:
Handelingen rond een gebouw
Beperkte opslag van materiaal
Stacaravan of mobilhome
Haag
Omheining
Barbecue
Brievenbus
Tuinornament
Schotelantenne
Zonnepanelen
Kleine windturbine
Airco
Plaatsen van vrijstaand/aangebouwd bijgebouw
Tuinhuis
Poolhouse
Serre
Garage of carport
Aangebouwde veranda
Uitvoeren van lage constructies bij een gebouw
Terras of andere verharding
Zwembad of zwemvijver
Siervijver
Beperkt sportveld
Werken aan gevels en daken of binnenverbouwingen
Binnenverbouwingen

Schilderen gevels/aanbrengen gevelbekleding
vervangen van de ramen
Plaatsen van een dakraam
Vervangen van de dakbedekking
Handelingen op een gebouw
Schotelantenne
Zonnepanelen
Windturbine
Airco
Landschapsbeheer
Boom en/of reliëfwijziging

Tip
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van jouw identiteitskaart. Om een
aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of
over een token. Extra software is niet vereist.
Neem het normenboek bij de hand en doorloop alle stappen in het normenboek, zodat je
niets vergeet en alle documenten voldoen aan de vooropgestelde vereisten (vb.
maximale afmeting van de plannen A3, toevoegen van de standaardtabel op elk plandeel
(zie Documenten), specifieke naamgeving van het plandeel).
Op de laatste pagina van het normenboek vind je een duidelijk overzicht van welke
documenten er vereist zijn per aard van werk.
Alle informatie over de omgevingsvergunning en het (snelinvoer-)loket vind je op de
website www.omgevingsloketvlaanderen.be.
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Vergunningen



AC Nieuwstraat





052 47 55 00

Ingang via 't Peperholleken
9220 Hamme

vergunningen@hamme.be
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:30
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie
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052 47 55 22
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Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:30
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