
/
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Kadastrale aard: Bouwland, Huis

17 augustus 2021

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer:

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL 

OVERZICHT VERGUNNINGEN 

OVERZICHT PLANNEN

Kadastrale afdeling:

/Toekomstige eigenaar(s):

/Adres:

Busnummer

Type onroerend goed:

Huidige eigenaar(s):

Spekche Heide, Vlimmersebaan

Huisnummer:

Straat:

Bouwland, Huis

14

2

E

610G6, 610F6

Datum opmaak van document: 

Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst omgeving:

03 340 00 24 - omgeving@rijkevorsel.be

Naam:

Beroep:

Datum van aanvraag:

Onze referentie:

PHILIPPE VERLINDEN

Adres:

Notaris

Gemeente:

Sint-Lenaartsesteenweg, 53 - 2310 Rijkevorsel

U2021-241

4 augustus 2021

00-01-5743/002 - CMUw referentie:

Rijkevorsel



20 JA NEE

20 Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een 

verkavelingsvergunning werd afgegeven O X

30 JA NEE

30.1 Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) milieu-

vergunning(en) afgeleverd of milieumelding(en) ontvangen*** X O

zo ja, de volgende inrichting is vergund/gemeld: 

-ARAB/1972/416: Bovengrondse propaangastank

vergund 16/01/1973

-…………………………………………………………………………………………………………

vergund tot dd   /     /

-…………………………………………………………………………………………………………

vergund tot dd   /    /

*** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen:

ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning, …

30.2 Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op

(een) milieuvergunningsreglementering(en)**** vastgesteld O X

zo ja, volgende overtredingen (misdrijven/inbreuken) zijn vastgesteld:

-…………………………………………………………………………………………………………

dd   /    /

-…………………………………………………………………………………………………………

dd   /    /

-…………………………………………………………………………………………………………

dd   /    /

**** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere 

reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking,

grondwaterwinning,...

30.3 Voor zover bekend was er vóór 1 juni 2015 een inrichting gevestigd

met een risico voor bodemverontreiniging 

(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). O X

zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:

-…………………………………………………………………………………………………………

Voor zover bekend is of was er na 31 mei 2015 een inrichting 

gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging 

(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 van Vlarem I). O X

zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:

-…………………………………………………………………………………………………………

30.4 Voor meer informatie of een onroerend goed is gelegen in een 

beschermingszone rond grondwaterwinning: www.geopunt.be

30.5 Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? O X

zo ja, is het perceel voor zover bekend opgenomen in een bosbeheerplan?

MILIEU EN NATUUR

VRAGENLIJST VASTGOEDINFORMATIE

RUIMTELIJKE ORDENING



30.6 Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een Vogel- of

Habitatrichtlijngebied: www.geopunt.be

30.7 Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een beschermd 

duingebied of in een voor een duingebeid belangrijk landbouwgebied:

www.geopunt.be

30.8 Voor informatie over de voorwaarden voor het lozen van het

huishoudelijk afvalwater volgens de zonerings- en de saneringsplannen

volgens de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen: www.geopunt.be

30.9 Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een overstromings-

gevoelig gebied of risicozone voor overstromingen: www.waterinfo.be

40 JA NEE

40.1 Het onroerend goed is gelegen in:

40.1.1 een industrieterrein aangelegd door de gemeente: 

-in het kader van de wetgeving op de economische expansie O X

-met steun van het Vlaams gewest O X

40.2  Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde

bedrijfsruimten O X

zo ja, sinds: dd   /    /

40.2.2 De gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare

woningen en gebouwen O X

zo ja, sinds: dd   /    /

40.2.3 - het gemeentelijk register van onbebouwde percelen O X

zo ja, sinds: dd   /    /

- het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen O X

zo ja, sinds: dd   /    /

- het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen O X

zo ja, sinds: dd   /    /

40.3 Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning

zo ja, op: dd   /    /

Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd O X

50 JA NEE

50.1 Voor informatie of het onroerend goed opgenomen is op een

vastgestelde inventaris of beschermd erfgoed is:

geo.onroerenderfgoed.be

HUISVESTING, GROND-  EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

http://www.geopunt.be/


60 JA NEE

60.1 Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere

erfdienstbaarheden van openbaar nut O X

 zo ja, volgende:

- ondergrondse inneming voor:

- plaatsing van elektriciteitsleidingen O O

- vervoer van gasachtige producten O O

- aanleg van afvalwatercollector O O

- andere: - …………………………………………………………… O O

- …………………………………………………………… O O

- …………………………………………………………… O O

- reservatiestrook omleidingsweg O O

- erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie O O

t.b.v. ruimingswerken O O

- voetwegen- of jaagpaden (buurtwegen) O O

- andere: O O

70 JA NEE

71.1 De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met

onroerend goed

www.rijkevorsel.be/reglementen

Datum: 

Deskundige omgeving, De burgemeester,

Gemachtigd bij besluit van de algemeen directeur  

Jacobs T.           Cuylaerts D.

d.d. 7 augustus 2019, zoals gewijzigd bij besluit 

van 24 februari 2021

17 augustus 2021

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN


