
 

Uittreksel 
Vergunningenregister 

 

Verzoek notaris: Notaris Verlinden 

O. Ref: 432 

U. Ref: 00-01-6780/002 LDB/MG 

Datum: 8/09/2022  

A. GEGEVENS VAN HET PERCEEL   

Afdelingsnummer: HOOGSTRATEN 1 AFD/HOOGSTRATEN/ 

Perceel: 13014_C_0056_C_000_00 

Adres: WITHOF 

Afdelingsnummer: HOOGSTRATEN 1 AFD/HOOGSTRATEN/ 

Perceel: 13014_C_0057_N_000_00 

Adres: LAERHOEF 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER 
OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B.10. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "NIEUW STELSEL"  

 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 13014_2007_3252 

Gemeentelijke dossiernummer: V20079 

Dossiernummer van AROHM:  

Onderwerp: Het verkavelen van een perceel grond in 5 loten 

Aard van de aanvraag 
Aanvraag voor een nieuwe verkaveling 
(wonen of industrie) 

Datum aangetekende zending aanvraag 07/05/2007 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 07/05/2007 

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 21/05/2007 

Werd de proceduretermijn verlengd met 30 dagen? Nee 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

16/07/2007 

Werd de beslissing tijdig getroffen? Ja 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Nee 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning zal 
onderzocht worden als hierom verzocht 
wordt. 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee 

Aantal fasen in de vergunning 01 

Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 



Kavelnummer 1 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

Kavelnummer 2 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

Kavelnummer 4 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

Kavelnummer 5 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

 

B.12. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"  

 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 13014_2001_486 

Gemeentelijke dossiernummer: 051/250  

Dossiernummer van AROHM: 051/250  

Onderwerp: Nieuwe verkaveling 

Aard van de aanvraag 
Aanvraag voor een nieuwe verkaveling 
(wonen of industrie) 

Datum aangetekende zending aanvraag 05/06/1990 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 05/06/1990 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

28/01/1991 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Nee 

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Nee 

Is de vergunning vervallen? Vergunning niet vervallen. 

Motivering van het verval of niet verval 
7/02/2011: 2/3 van de percelen 
geregistreerd voor verkoop of verhuring 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee 

Aantal fasen in de vergunning 01 

Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 

Kavelnummer 1 

Is de vergunning vervallen? 
Vergunning voor de kavel is nog niet 
vervallen. 

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel Lot is bebouwd. 

Kavelnummer 2 



Is de vergunning vervallen? 
Vergunning voor de kavel is nog niet 
vervallen. 

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel 
2/3 van de percelen geregistreerd voor 
verkoop of verhuring 

Kavelnummer 4 

Is de vergunning vervallen? 
Vergunning voor de kavel is nog niet 
vervallen. 

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel 
2/3 van de percelen geregistreerd voor 
verkoop of verhuring 

Kavelnummer 5 

Is de vergunning vervallen? 
Vergunning voor de kavel is nog niet 
vervallen. 

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel Lot is bebouwd. 

 

B.16. AANVRAGEN VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009  

 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning reguliere procedure werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer: 13014_2014_7011 

Gemeentelijke dossiernummer: V20079(1) 

Dossiernummer van AROHM:  

Onderwerp: wijzigen van de perceelsgrens en het opsplitsen van lot 1 naar 2 loten voor gekoppelde 
eengezinswoningen 

Aard van de aanvraag 
Aanvraag voor de wijziging van een 
vergunde verkaveling (wonen of 
industrie) 

Wordt de procedure, gestart als "AVKAV" of "AVKAVOS", 
voortgezet in deze handeling? 

Procedure na 1 september 2009 niet 
voortgezet zoals voorzien in de 
decreetswijziging van 2009 

Datum aangetekende zending aanvraag 08/12/2014 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 08/12/2014 

Dossier volledig? Ja 

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 19/12/2014 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

16/02/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

02/03/2015 

Werd de beslissing tijdig getroffen? Ja 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Nee 

Werd de beslissing aangevallen bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen? 

Beslissing niet aangevallen (of het 
beroep bij de RvV is onontvankelijk). 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning zal 
onderzocht worden als hierom verzocht 
wordt. 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee 

Aantal fasen in de vergunning 01 



 

B.24. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING  

 

BIJSTELLING VAN EEN BESTAANDE VERKAVELING 

 

Gemeentelijk dossiernummer: OMGP/2019/V/051/250(1) 

Onderwerp: het bijstellen van een verkaveling: het opsplitsen van een lot in 2 loten voor gekoppelde 
eengezinswoning 

Behandelende overheid: College van burgemeester en schepenen 

Datum beveiligde zending  04/09/2019 

Datum ontvangst beveiligde zending  04/09/2019 

Is het dossier volledig ?  JA  

Aantal externe adviezen  5 

Beslissing: Vergunning 

Datum van de beslissing: 27-12-2019 

Omschrijving: het bijstellen van een verkaveling: het opsplitsen van een lot in 2 loten voor 
gekoppelde eengezinswoning 

Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 

Kavelnummer 4B 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

Werd de kavel onttrokken aan de verkaveling? NEEN 

Kavelnummer 4C 

Is de vergunning vervallen? 
Verval van de vergunning voor de kavel 
zal onderzocht worden als hierom 
verzocht wordt. 

Werd de kavel onttrokken aan de verkaveling? NEEN 

 

 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige vergunningen opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige attesten opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen bouwmisdrijven opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossiers opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen meldingen opgenomen in het vergunningenregister van 
de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen zijn er geen attesten woonrecht opgenomen in het 
vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 
Voor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of constructies opgenomen 
in het vergunningenregister van de gemeente Hoogstraten. 

 
Opmerkingen 

1° Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de 
aanvrager opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen 



garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelnummers in de loop van 
de jaren gewijzigd zijn; 

2° Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is, 
overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is; 

3° Volgens artikel 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester 
en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de 
stukken die erin moeten worden opgenomen; 

4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 

 

Ondertekening 

 

 

 
Joke Verschueren 

 
Marc Van Aperen 

algemeen directeur burgemeester 

 


