Uittreksel uit het plannenregister
Stadsbestuur Damme
Vissersstraat 2A
8340 Damme
Datum vaststelling : 26/08/2013
Publicatie staatsblad : 16/10/2013

DOSSIERNUMMER: 874.1/112/21
GEMEENTE: Damme

A. LIGGING VAN HET TERREIN
Afdeling

DAMME 7 AFD/SIJSELE/

Sectie

C

Kadastrale ligging

31026_C_1113_G_003_00

Administratieve ligging

Molenstraat 35

B. PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

Gewestplan
Gewestplan ‘Brugge – Oostkust’: goedgekeurd (Koninklijk Besluit van 7 april 1977)
Bestemming: woongebied
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
Solitaire vakantiewoningen Brugge - Oostende
Datum goedkeuring Vlaamse Regering 5 juni 2015
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
Sijsele-Oost
Datum goedkeuring : 26 november 2020
Gewestelijke bouwverordening
Gewestelijke algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer: goedgekeurd (Besluit van de
Vlaamse Regering 29 april 1997)
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater: goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse
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Regering 5 juli 2013)
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid: goedgekeurd (Besluit van de
Vlaamse Regering 5 juni 2009, laatste wijziging 10 juni 2011)

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband: goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse
Regering 9 juni 2017)
Provinciale bouwverordening
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten: goedgekeurd
(Bestendige Deputatie MB 23 juli 2008)
Gemeentelijke bouwverordening
Gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening op het vellen van bomen: goedgekeurd (Koninklijk Besluit
29 augustus 1977)
Gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening op het wijzigen van lijnvormige elementen: goedgekeurd
(Ministrieel Besluit 10 maart 1995)
Gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening op de landbouwwegen: goedgekeurd (Koninklijk Besluit
14 april 1978 - Alleen het artikel 5 is van kracht gezien de andere artikelen werden opgeheven bij de
goedkeuring van de nieuwe algemene Damse Politieverordening van 22 december 1987 en 26 januari 1988. Dit
artikel 5 stelt de aanplanting van bomen langs de openbare weg vergunningsplichtig)

OPMERKINGEN
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven perceelsnummers is
opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen
perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk
uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is.
Conform artikel 5.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
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