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STEDEN BOUWKUNDIG UITTREKSEL
INLICHTINGEN FORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

F]I] E SE LA F

Geachte mevrouw
Geachte heer

Hierbij vindl u het gevraagde uittíeksel voor het perceel met de volgende coórdinaten:

;:, ".;,r',{- \^.' :, !i}ll{{1tikfi.hrf}ilaj}-ll

Ligging onroerend goed OOSTSTR 1O

Kadastrale gegevens
Afdeling ROESELARE 2 AFD/ROESELARE Sectie B Nr. 0133K

Aard ALG.GEM,DELEN GEB
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Hêt inlichtingenÍormulier heeft een louter inÍormatieve waarde. Hel stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan.

PTASNHNRHSI$TtrIiI.

Dê gemeentè beschikt ovêr êen conform verklaard plannenregister. (8.S. 18/10/2011)
lnÍormatie_ovêr plannón k€n gêzamenlijk met informatie ovêr vergunningen worden verkregên via de aanvraag van eên stedenbouwkundig uittreksel op basis van an. 5.2.7 .

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
lnformatie over plannen kan worden verkregên via het uittreksêl uit het plannenregister op basis van art. 5.1.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

1. Het uittrêksel uit het plannenregister geett aan welke informatie over één of mêêr door dê aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgênomen in het plannenregisteÍ. EÍ
kan geen garantie gegeven worden dat dezê informatie volledig is. Zo kunnen kadaslrale perceelsnummers in de loop der ti.ld gewijzigd zín;

2. Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschriÍt bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat wèrkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat
voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is;

3. ConÍorm.artikel 5.1.1 S3 van dê Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk vooÍ de overeenstemming van het
plannenregistèr mel de stukken dle erin moelên worden opgenomen.

vÍi Rs u fi N I Nfi nN Rmfi I sïtË !t

De gemeente bè6chikl over een conform verklaard vergunningenregisler. (8.S, 18/10/2011)
lnformatie-over vergunningen kan gezamenlijk met informatie over plannen wordên verkrègen via de aanvraag van een sledenbouwkundig uittreksel op basis van atL. 5.2.7.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
lnformatie over vergunningen kan worden verkrêgên via het uittreksel uit het vergunningenregister op basis van art. 5.1.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

1.Hêt vergunningenregisler werd bij besluit van het college van burgemeestêr èn schepenen vastgestêld op 24101t2011.

2. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het
vergunningenregister. Er kan geen garantie gegèven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zrjn.

uitgêvoerd in oversenstemming is mèt de vêrgunning of dat alles wat vergund is, ook effectlef uitgevoerd ls.

4. ConÍorm arlikel 5.1.5 van de Vlaamso Codex Ruimtelijkê Ordening is het college van burgemeester en schèpenen verantwoordelijk voor de overeenslemming van het
vergunningenregisler met de stukken die erin moeten worden opgenomen.

5. Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkÍijgên van een stedenbouwkundige vergunning of van een vèrkavelingsvergunning, indien deze nodig
zoudên zijn.
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Plan lStatus besllssing Bsstomming
Gewestplan 2.22_6_1 - Roeselare-Tielt

lBesluit 

tot Soedkêuring door Koning op 1711211979

I

I

Wegêns de schaal van het gêwestplan is de

bestemming voor interpretatie vatbaar C)
- woongobieden
- woongebieden met kullurêel en/oÍ èslhetische
waarde

Algemeen plan van aanleg (APA) 2.23_1_1 - Roeselare lBesluit

lzsro+n

tot goedkeuring door Vlaamse Regering op
991

Wegens de schaal van het APA is de bestomming

voor interprotatie valbaar I
Deels woonkerngebied
Deels speciÍiêk woongebiêd

Gewestelíjk ruimtelijk uitvoeingsplan (RUP) 2.12_137 _2 - AÍbakening
regionaalsledelijk gebied Roeselare

lBesluit tot goedkeuring door Vlaamse Regering op

l21t11t2oo8

- Artikel í. Grênslijn regionaalstedelijk gebiêd
Roêselare

Provinciaal ruimtel|k uitvooingsplan (RUP) 2.13_152_1 - Solitaire
vakanliewoningen - Nlidden West-Vlaanderen (ovêrdruk volledig
grond gebied Roeselare, http://www.west-
vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/SV-M\ A/L.aspx)

ldeÍinitieve vaststelling door Provincieraad op
122tO6t2017

I

- art.1 - Overdruk solitaire vakanliewoning

Verordening Status bosllsslng
Bouvwerordening 2.31 _1 _1 - Wegen voor voelgangersverkeer Besluit tot goedkeuring door Vlaamse

Regoring op 2910411997

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_3_4 - Hemelwaterputten, infiltratievoozieningen, buffervootzieningen en
gescheiden lozinq van aÍvalwaler en hemelwater

Besluil lot goedkeuring
Regering op 261041201

door Vlaamse
9

Stedenbouwkundíge verordening (nieuw decreet) 2.33_5_1 - OveMelven van baangrachlen Besluit tot goedk6uring dooÍ de minister op
23t07t2008

Stedenbouwkundige verordening (níeuw decreet) 2.33_7_1 - Openluchtrecreatieve vèrblijven en de inrichting van g6biedon voor
dergelijke verblÍven

Besluit tot goedkeuring door Vlaamse
Regering op 0810712005

Stedenbouwkundige verordening (níeuw decreet) 2.33_6*4 - Toegankelijkheid Bêsluit tot goedkeurlng
Regering op 241021201

door Vlaamse
7

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_9_1 - Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Besluit tot goedkeuring door Dêputatie op
02t03t2017

Stede nbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_10_1 - Breedband Besluit tot goedkeuring door Vlaamse
Reoerins oD 0910612017

Woningbouwgebleden / Woonvernieuwingsgebleden 3.0í_í_1 - Woningbouwgebled
Soort plan: Oorspronkelijk plan
Huidige status: Goedgekeurd
Beslissing: Gunstige beslissing van de Minister op 06/10/1998

Beschsrmde monumenten 4.01_10_1 - Eclectischê apotheek
Soort plan: Oorspronkelijk plan
Huidige status: Geen gegevens geregistreerd in het register
Beslissing: Gunstige beslissing van de Minister op 09/06/1998

Beschermde monumenten 4,01_101_1 - Unesco werelderfgoed buffeízone: stadhuls Roesêlare mot belÍort
Soort plan: Geen gegevens geregistreerd in het register
Hujdige status: Goedgekeurd
Beslissing: Gunstige beslissing van (beslissende instantie niet geregistreerd in het regisler) op 0411211999

Er werd eên vlslenota goedgekeurd door het CBS. De essentie van dlt Belèidsplan Centrum is om tot een vlsiènota te komên voor hèt stadscontrum om zo het
omgêvingsbelêld van Roeselare centrum verder vorm te geven. Te vinden op www.roeselarê,bg,
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Geen omgêvlngsvergunningen van dlt type gekend
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exploiteren van een grill restaurant (geen overnamê) OMV_2022024261
Procedurè: OMV201 7_MELDING_EA
Dossiêrnu mmer Gemeènte: 0.12022188

Aanvrager(s):
SaraÍyan Grigor
Llgglng(en):
Grote MaÍkt 25 , 8800 Roeselare

Toestand dossier Eerste aanleg - Er is akte genomen van de melding

Beval stedenbouwkundige handelinq(en) Nee

Bevat ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) Ja

Dalum aangetekende zending 17-02-2022

Uiterste zittinqsdatum le beslissen 07-03-2022

Aktename op 28-02-2022

Aanplakkinq vanaf 09-03-2022 lot en met 08-04-2022

3. &lllt\j;./\S.l.j 'ir..1 
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Geen omgevlngsvergunningen van dlt type gekênd
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Goen omgêvlngsvergunnlngen van dlt typê gekend
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Aanvraag stèdenbouwkundlge vêrgunnlng oud stelsel 2005/65
Dossiernr. Gemêenle: 360'15/10668/8/2005/80
Ad n i n i st rcti ef ve ra ntwo o rd e I ijke : Va n d e n B ra n de
Aanvrager(s): Merveilleux BVBA
Ondêrwêrp: eèn wijziging van êen etalagê (vêrplaatsing van de voordeur naar de voorgevel van het gebouw)
Aard aanvraag: Vêrbouwen van/tot of uitbrelden van handel,horeca,dienslen
Datum ontvangstbewijs uitgèreikt door de gemeenle 01 -02-2005
Datum van de beslisslng'van het schêpencollege over de aanvraag 07-02-2005
Datum van de venending van de bêslissing van hèt schepencollege over de aanvraag 16-02-2005
Aard van de ván hel schepencollege over de aanvraag Vergunning

Aanvraag stêdenbouwkundlge vergunnlng oud stelsel,l9T 11144
Dossiêrnr. Gemeenle: 3601 512867 4lBl 197 1 I 11 0
Ad m i n i strati ef v e ra ntw o od el ijke :
Aanvragêr(s): De Meester NV
Ondenrrrerp: oprichten appariementsgebouw (wijz.)
Aard aanvraag: Nieuwbouw meergezinswoning

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gêmeente 14-05-1971
Datum van het advies van de gemachtigdê ambtenaar aan het schepencollege c6-07-1 971

Aard van het advies van dê gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig
Datum van de beslissing van hel schepencollege ovêr de aanvraag 12-07-157 1

Aard van de beslissing van hêt schêpêncollegê over de aanvraag Verqunn ing

Aanvraag
Dossièrnr.

stedEnbouwkundl96 vorgunnlng regullere procedure - CODEX 2009 20161436
Gemeente: 360 1 5 134262 I B I 20 1 6 1337

Ad m i n i st rati ef ve ra ntwoo rd elij ke :
Aanvrager(s): GaleriJ De Mèester
OndeMerp: een gevelrenovatie kant grole markt en ooststraat van de galerij De Meester
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot oÍ uitbreiden van handèl,horeca,diensten

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag lzz-oa-zota
Datum van de van de beslisslng van hel schepencollege over de aanvíaag 16

van de beslissing van het schêpencollege over de aanvraag
I vergunning

Aanvraag stedenbouwkundige vergunnlng oud stelsel 2002/861
Dossièrnr. Gemeente: 3601 51664518120021787
Ad m i ni st rati ef ve m ntwoo rd el ijke : Sw ae n e poe I
Aanvrager(s): Boggi NV
onderwerp: het verbouwen van een winkel
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel,horeca,diensten

Datum ontvangstbewus uitgereikt door de gemeenle 18-10-2002
Dalum van dê beslissing van het schepencollege over de aanvraag 02-12-2002

van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning

Aanvraag stêdenbouwkundlgê vergunning oud stelsel 1995/16
Dossiernr. Geme6nte: 3601 5/6645/8/1 995/20
Ad m i n i strati ef ve rantwoo fi e I ijke :
Aanvrager(s): Boggi NV
OndèMerp: verbouwen winkèl
Aard aanvraag: Verbouwen van/tol of uitbreiden van handel,horeca,diènstên

Datum ontvangslbewijs uitgereikt door de gemeente '17-01-1 995
Dalum van de bèslisslng van het schepencollegê over de aanvraag '16-0'1- 1995
Aard van de van het over de Vergunninq

Aanvraag stèdenbouwkundlgê vèrgunnlng oud stelsel 2000/945
Dossiernr. Gemêêntè: 360151 11 081 lBI2000 1945
Ad m i ni strati ef ve rantwoo fi e I ijke :
Aanvrager(s): lmmor nv
Onderwêrp: bouwen van horecazaak, handelszaak en appartementen
Aard aanvraag : Nieuwbouw meergezjnswoning

Datum door de 19-12-2000
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege t9-04-2001
Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schèpencollege Gunstig
Dalum van de beslissing van het schepêncollege over de aanvraag 23-04-2001
Aard van de beslissing van hêt schepencollege ovêr de aanvraag Verounninq

Aanvraag stedenbouwkundlge vergunnlng oud stelsel 2000/315
Dossiernr, Gemeenle: 3601 51 11617 18120001320
Ad m i n i st rati ef ve ra ntwo o td elij ke :
Aanvrager(s): Vermeirê - Vandêwalle
Onderwerp: veMijderên binnenmuren, verplaatsên loegangsdeur wc en berging
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot oí uitbreiden van handel,horeca,diênsten

Datum ontvangstbèwÍs uitgerèikl door de gemeente '1 3-04-2000
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 08-05-2000

van dè bêslissing van het schepêncollege over de aanvraag Vergunning
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Aanvraag stedênbouwkundige vêrgunning oud stelsel 1999/924
Dossiernr. Gemeenle: 36015/11081/B/1999/905
A d m i n i st r ati ef ve r a n two o rd e ! ij ke :

Dossiernr. AROHM: 8.00/3601 5/5744.1
Aanvrager(s): lmmor nv
OndeMerp: slopen van bestaande bebouwing + bouwên van horecazaak en appa.
Aard aanvraaq: Nieuwbouw handel, horeca, diensten

Datum ontvangstbewus uitgereikt door de gemeente loÈí o-1999

Datum van het advies van de amblenaar aan hêt

van het advies van de ambtenaar aan het

Datum van de beslissinq van het schepencollege over de aanvraag 107-02-2ooo

Aard van de beslissing van hel schepencollege over de aanvraag lVergunning
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 2008/832
Dossiernr. Gemeente: 3601 51 21 1961812008 17 54
Ad m i n i strati ef v e r a ntwo o rd e I ii ke : Wi il a e ft
Aanvrager(s): BERTELOOT Luciaan - Carrette Amanda
Onderwerp: herinrichten van 2de vêrdieping tearoom Athena
Aard aanvraaq: Nieuwbouw handel, horeca, dienslen

door de 21 -08-2008

Datum van de beslissin van hel over 13-'í0-2008

Datum van de verzending van dè van hêt over de aanvraag 05-11-2008

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Verounninq

Aanvraag stedenbouwkundigè vergunnlng oud stelsel 19721216
Dossiernr. Gemeente: 3601 5128 1 51 lBl 1 97 21 184
Ad m í n í strati ef v e ra n tw o o rd e I U k e :
Aanvrager(s): Huyghebaert A. - Devos
Onderwerp: verbouwen voorgevels

of uitbreiden van handel,horeca,dienstenAard aanvraag: Verbouwen van/tot

Datum ontvangstbewijs kt door de 972

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 12-06-1972

Aard van de beslissing ván het schepencollege over de Verqunning

Aanvraag stedenbouwkundigê vergunnlng oud stelsel 1999/305
Dossiernr Gemeente: 36015/10462/8/1999/'133
Ad m i n i strati ef v e ra n two o rd el ij ke :

Aanvrager(s): Mobistar
OndeMerp: plaatsen buiienlichtreclame en banieren
Aard aanvraaq: Publiciteitsinricht. oÍ uithangb. plaalsen of wijzigen

I 1 7-02-1 999Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

Datum van de van het over de

lVergunningAard van de beslissing van het schêpencollege over de aanvraag

Aanvraag stsdenbouwkundige vergunnlng oud stelsêl 19721239
DossieÍnr. Gemeente: 3601 5128 1 51 lBl 1 97 21207
Ad m í n i st rati ef v e ra n tw o o rd e0 k e :
Aanvrager(s): Huyghebaerl A. - Devos
Onderwerp: plaaisen standvensteÍs
Aard aanvraag: Verbouwen van/lot of uitbreiden van handel,horeca,diensten

m door de 1-06-1972

van het adviês van de ambtenaar aan het 19-07-1972

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig

van de van het over de aanvraag 31-07-1972

Verqunning

Aanvraag stedenbouwkundige vèrgunnlng oud stelsel 2003/587
Dossiernr. Gemeente: 3601 5/1 6439/8/2003/550
Ad mi n i str ati ef v e ra ntwo o rd el ij ke : Wi I I ae ft
Aanvrager(s): Brasserie De Meester nv
Onderwerp: vervangen ramen kanl
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot

markt gelijkvloers en verdieping vergroten trapopeningen gelijkvloers en verdieping
of uilbreiden van handel,horeca,diensten

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente lo2-07-2003

Datum van de beslissing van het schepensollege over de aanvraag | 1 1 -08-2003

Datum van de verzendinq van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag | 1 4-oB-2003

Aard van de beslissing van het schepêncollege over de aanvraag lvursqllls

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsol 200511202
Dossiernr. Gemeente: 3601 5/1 91 63/8/2005/1 075
Admi nistratief ve rantwoo rdel iike: Vanden Brande
Aanvrager(s): Vandasi tv
Onderwerp: herinrichten / bestemmingswijziging van bestaande winkelruimte
Aard aanvraag: Wjziging aantal woongelegenh bestemd voor huisvesting

tol 4 apparlementen

uitgereikt door de 22-12-2005

Datum van de bes van hel over de 1 3-03-2006

Datum van de van dê van het over de aanvraag 22-03-2006

Aard van de beslissing van het schepêncollege oveÍ de aanvraag Verqunninq
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Aanvráag stodonbouwkundlgè vergunnlng oud stêl6el 2OOgl11gT
Dossièrnr. Gemêente: 3601 5121 41 4tBl200B I 1 07 0
Ad m i n I st rati ef v e rantwoo rd elij ke : Va n de n B ra n d e
Aanvrager(s): Faceo Belgium
OndeMêrp: de reclame-inrlchting op dê gevel
Aard aanvraag: Publiciteitsinricht, of uithangb, plaatsen of wijzigen
Datum door de 5-12-2008
Datum van de beslissinq van het scheDencolleoê over dê aanvraaq Tos-o32oos
Dalum van de van de van hel over de
Aard van dê beslissing van het over dè

Aanvraag stêdenbouwkundige vergunnlng rogullere procedure - CODEX 2009 20í6/42
Dossiernr. Gemeente: 360i5lgggi4t9l2016lgs
Ad ni n i strcti ef ve ra ntwo orde I ijke :
Aanvragêr(s): A.S.
OndeMêrp: hêl plaatsen van doosletters met licht op de gevel
Aard aanlraag: Publicileilsinricht. oÍ uithangb. plaatsen of wijzigen

Datum van de bêslissing van het schepencollege over de aanvraag 25-04-2016
Datum van de van de beslissing van het over de 1 2-05-201 6
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning

6, .AANVRAGfr N ï*ï $ïff AgTdffi SUUYKIJ ruNIQfr Aïïfi $ïtrI{

Geen vêrmêldlngên ln het vetgunnlngênÍêgister gêvond6n

?, AANVRÁ$EN ïSï PLANOLO€N$fi}'íg ÀïïHSïHí{

Geên vermeldlngen in hot vergunnlngonreglster gêvonden

S. HOUTruMISDRIJVffiN

Geen vêrmeldlngên in hêt vergunningenreglstêr gêvonden

L PLANSSHAI)f; en PLAÍ{tsAï*N

Geon vèrmeldlngen ln hêt vergunnlngenreglster gevondèn

1S. ÀAftl\IRASEt{ ï0ï Vf;RKAVHLIlll$$vtrRSUr,,rult"JS {inglerliend r*t *.il1ft*í}i?i

11. VËR$UNn GfrACl"{ïffi GËB0t}WÍiN

Geen vermeldlngon ln het vergunnlngênrêglstêr gêvondên

1?. MEtDÍNSmN {ingecliond tst 3U1f12fl17}

Geen vermeldlng6n ln hêt vergunnlngênrèglstsr gevonden

13. rÍr00NRficHï

Geen vermoldlngen ln hst vêrgunnlngonreglstor gevondên

Tê Roêselare, 13 juli 2022

Hoogachtond

Namens het Stadsbestuur

Aanvraag verkavellngsvergunnlng bUzondêre procedure - CODEX 2009 2010n22
Dossièrnr. Gemeente: 360151 17 51 4N N381 12

Aanvrager(s): Roeselare
Ondêrwerp: OphêÍÍing van verkavelingsplan en -voorschriften V381/1 goedgekeurd 27.10,1969.
AaÍd aanvraag: Aanvraag voor qg gehele oÍ gedeellelijke opheffing van een vergunde vêrkaveling op initiatief van de gemeente (art. 4.6.6. Codex)
Datum van dê beslissing van de gemachtlgde ambtenaar 01-02-2011
Aard van de beslissing van de gemachtigde amblenaar Vergunning
ls de vêÍgunning vervallen? Nee
Motivering van het verval of niet vérval V381/2 is de opheffingsvêrgunning.
Status van het dossiêr Actief

Vèrkavellngsaanvragen oud stelsêl 1 969/42
Dossiernr. Gemêentê: 3601 51 17 51 4N N381 I 1
Dossiernr. AROHM: 1 70.694
Aanvrager(s): Dê Meêsler NV
Onderwerp: Vêrkavêling Grote Markt & Ooststraat, NV De Mêester, 6 loten
Aard aanvraag: Nieuwe verkaveling (wonen of lndustrie)

Datum door de 29-05-1 969
Datum van hel advies van de gemachtigdê amblenaar aan hèt schepencollêge 23-'10- 1969

van hel advies van de gemachligde ambtenaar aan hêt schepencollege Gunstig
Datum van de beslissing van het schepêncollege over de aanvraag 27-1 0-1 969

van de van hel over de Vergunning
Datum van het verval van de vergunning 01-02-2011
Status van hêt dossiêr Actief

https://vsrvarcgis0í.intranet.roeselare.be/arcgis/resVdirectoriesiarcgisoutpuu_ags_aee6b5c7ca134cd991baGc4a6c6bbbf3 Default.htm 6/8



13-07-2022 11 02 https://vsrvarcgis0l .intranet.roeselare.be/arcgis/resvdirectories/arcgisoutpuv-ags-aee6b5c7ca1 34cd991 ba6c4a6c6bbbÍ3 D.

Geert Sinlobln
Algemeen Directeur

Kris Doclercq.
BurgemeesteÍ

https://vsrvarcgis0l .intranet.roeselare.be/arcgis/resUdirectories/arcgisoutpuí_ags_aeeOb5c7cal 34cdgg1 baOc4aGc6bbbÍ3_Default.htm 7t8
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De kaart betreft een Íeproductiè zonder juridischê waardê

https://vsrvarcgis0l .intranet.roeselare. be/arcgis/resUdirectories/arcgisoutpuU_ags_aeeOb5c7ca1 34cdgg 1 ba6c4a6c6bbbf3_Default. htm 8/8
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https://vsrvarcgis0l .intranet.roeselare.be/arcgis/resVdirectories/arcgisoutpuV_ags_7fa2537c96924c2c826ba55c1 df73e5f D

",, AAMVru.AAffi T#ï HËIS #W ffi H\IË $##SVffi Rffi {..3 h$ g\Í 
$ Mffi

Geen omgevingsvergunningen van dit type gêkend

n " AA&dVffiA,effi ïffi r $Vr 
gLfr)$ rWffi VAf{ Ë fr:ru # *\4ffi mV$ ru ffi $Vffi ffiffi e"J! r$'j ï íld {J

Í$. A,& ISWRAAG T'ffi ï # fdf ffi H\d{ ru # SVffi R# Ai hi fd li fq #{} tury f il Wfl Ë KAVË Ë_ il iï

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

4" ANSHRH mffi$SlfiïffiïY#*ffi$ ffimïHHFFffiru$)m ffiXru llfiU&il*ËHfi*mË qr'.$ffi$ir;hl 
:t is'-;. - I '1

AffïIVIïË'T

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

S " AANWffi Affi ffi ru ï#T' $!I$ LgHL}WHffi G {,} *d ru$ru G il ru

Geen vermeldingen in het register gevonden

ffi . VtA$qffi ffi ffi-a*tiv$t&lts'3

Geen vermeldingen in het register gevonden

expfoiteren van êen grill restaurant (geen overname) OMV_2022024261
Procedure: OMV201 7_MELDING_EA
Dossiern ummer Gemee nlel. O 120221 88

Aanvrager(s):
Sarafyan Grigor
Ligging(en):
Grote Markt 25 , 8800 Roeselare

Toestand dossier Eerste aanleg - Er is akte genomen van de meldi ng

Bevat stedenbouwkundige handeling(en) Nee

Bevat ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) Ja

Datum aangetekende zending 17-02-2022
Uiterste zittingsdatum te beslissen 07-03-2022
Geplande zittingsdatum 28-02-2022
Aktename op 28-02-2022
Aanplakking vanaf 09-03-2022 tot en met 08-04-2022

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.
Het stadsbesÍuur ls niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie

https://vsrvarcgis0l,intranet.roeselare.be/arcgis/resudirectories/arcgisoutpuV_ags_7fa2537c96924c2cï26baïScjdfZ3e5f Delault.htm 8/B
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I N LICHTING E N FORM U LIE R VASTGO E DIN FORMATIE

Contact:
Omgevingsvergunningen I Cel Stedenbouw
051 26 23 00
stedenbouw@ roesela re. be

Ooststraat 10 s 16 - AV/28437

Tvpe aanvraag: volledig dossier - 75 euro

Identificatie van de aanvrager - notaris 'nmo-kantoor

Maatschappelijke naam :

Maatschappelijke naam :

Rechtsvorm:
Adres:

Notaris Caroline Vanlerberghe bvba

Ondernem ingsnummer

BVBA
Bruggestra at L42
BB30 Hooglede (Gits)
50784t223

Identificatie van de aanvraaer - medewerker 'l ^rticulier

Refertenummer:
Naam:
Voornaam:
Email:
Telefoon:
Fax:
Rij ksregistern um mer

Straat:
Huisnummer:
Busnummer:
Type onroerend goed:
Kadastrale afdeling:
Kadastrale sectie:
Perceelnummer:

AV/28437
Vandromme
Aron
aron.va ndromme@nota risvanlerberghe. be
osL/20.06.87
0s1/22.90.0s

Ooststraat
10
16
Appartement
2
B

0133KP0017

Identificatie van het onroerend soed

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde, Het gemeentebestuur ls niet verantwoordetiJk voor de Jutstheld en volledighetd ervan,



Overzicht olannen

Zie uittreksel plannen- en vergunningenregister

- Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of
projectbesluit volgens het Decreet complexe
projecten.

Neen

Milieu en natuur

Wonen

Inventaris ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woning:

Om te weten of de woning opgenomen is in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en
onbewoonbare woningen neemt u contact op met:

Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert l-Laan 7z bus 93
B2OO BRUGGE - T O5O 24 82 64

Conformiteitsattest:

- Conformiteitattest afgeleverd voor de
woninq door de qemeente Nee

Indien ja, op datum van

- Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend
goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd, of
milieumeldinq(en) ontvanqen.

Ja

Commenta ar : zie bijlaqe
- Voor zover bekend zijn er op het onroerend goed
overtredingen op (een)
m i I ieuvergu nni ngreglem enteri ng vastgesteld i nza ke
niet qemelde of verqunde inrichtinqen.

Nee

Commentaar:
- Voor zover bekend is of was er een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(Inrichtingen opgenomen in bijlaqe 1 bii VLAREBO)

Nee

Commentaar:
- Het onroerend goed is gelegen in een
beschermingszone rond grondwaterwinning :

www.qeopunt.be
Nee

- Het onroerend goed is gelegen in een
Vogel richtlijn- of Habitatrichtlijngebied :

w-ww.qeopunt.be
Nee

- Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied : www.qeopuoL'be

Nee

- Voor informatie over de voorwaarden voor het
lozen van het huishoudelijk afvalwater volgens de
zoneringsplannen en de saneringsplannen volgens
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen :

www.oeoount.be
- Voor informatie of het onroerend goed is gelegen
in een overstromingsgevoelig gebied of risicozone
voor overstrominqen : www,waterinfo.be

Dit formuller heeft louter een lnformatleve waarde, Het gemeentebestuur ls ntet verantwoordeltjk voor de jutstheid en volledigheid ervan,



Leegstandsregister:

Het onroerend goed is opgenomen in het
gemeentel i ik I eeqstandsreq ister Nee

Indien ja, sedert
Opmerkingen:

Verwaarlozing:

- is opqenomen in het reqister Nee
Indien ja, op datum van

Bedrijfsruimten:

Het onroerend goed is opgenomen in de gewestelijke
inventaris van leegstand en/of verwaarloosde
bedriifsruimten

Nee

Indien ja, sedert

Patrimonium

Beschermi ng onroerend erfgoed

Andere erfdienstbaarheden van openbaar nut

- Naam rooilijnplan
- Datum qoedkeurinq
- Datum wiiziqinq
- Rooilijnplan maakt deel uit van BPA of RUP? Nee
- Naam onteiqeninqsplan
- Datum qoedkeurinq
- Datum wijziqinq
- Onteigeningsplan maakt deel uit van BPA of
RUP ?

Nee

Indien het gaat over een weg van het Vlaamse gewest dient u zich te informeren bij
het Agentschap Wegen en Verkeer, district Pittem, Nijverheidsstraat LL, B74O PITTEM

T 051 46 68 76

- Voor zover bekend is het onroerend goed
opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde
monumenten.

Nee

- Voor zover bekend is het onroerend goed een
definitief beschermd monument. Nee

Voor de vastgestelde inventaris van het Bouwkundig erfgoed zie
http : //in,Venta ris,"vioe. b_e

- Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard
met andere erfd ienstbaarheden van openbaar nut. Nee

Indien ia. voloende
Ondergrondse inneming voor plaatsen van
elekt[iciteitsleidi ngen Nee

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde, Het gemeentebestuur is nlet verantwoordetljk voor de juistheid en volledigheld ervan.



Ondergrondse inneming voor vervoer van
gasachtige producten Nee

Ondergrondse inneming voor aanleg van
afvalwatercollector Nee

Andere
Bouwvriie strook lanqs autosnelweq Nee
Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2d"

. en 3d' cateqorie Nee

Voet- en jaagpaden Nee
Andere

Belastinaen

In stad Roeselare zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing met betrekking
tot onroerende goederen :

- Directe belastingen

Directe belastingen

Directe belastingen

op leegstaande en/of onafqewerkte woninqen en qebouwen Ja
op ongeschikt, onbewoond en/of overbewoond verklaarde
woninqen

Ja

op verwaarloosde woningen en/of qebouwen Ja

op onbebouwde grond gelegen in een niet-vervallen verkaveling
(Activeringsheffinq)

Ja

op onbebouwde grond gelegen in het woongebied van een plan van
aanleg of ruimtelijk uitvoerinqsplan (Activerinqsheffinq) Ja

tweede verb lijven Ja
opcentiemqn onroerende voorheffi n g Ja

Indirecte belastingen

het afleveren van conformiteitsao Ja

Verzenddatum : 22/ 07 / 2022

Met de meeste hoogachting.

Geert Sintobin
Algemeen Directeur

Kris Declercq
Burgemeester

Dlt formulier heeft louter een informatleve waarde, Het gemeentebestuur is niet verantwoordelljk voor de juistheid en volledlgheld ervan,


