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Provincie Ooat-Vlaandercn
Arrondissemeng Ocnt

Gemeente LOVIINDItGEF1
VERKAVE,LINGSVERGUNNING

FORMULIER J

VERKAVELINGSREGISIERNT.: 228

Ref. nr. Stedebouw, 44.Ot646?V

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Gelet op de aanvraag ingediend door M. I).V.8. A. *'ONIMA en AndCreni
met betrekking tot het verkavelen van ."n g"onà, gelegen te LovendeSom(Vl'nderhoute) ireerstraati
kadastraal bekend secti. Il , n 391d - 389c - 391c Qt12..... i

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van 2 oktobet 19'i?i
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de

wetten van 22 aprll 1970 en 22 decembet 1970t
Gelet op artikel 90, 8" van de gemeentewet, zoals het bil artikel 7l van vocrnoemde wet gewijzigd is;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 Íebruari l97l betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaan-

vragen;
(1) Overwegende dat er voor het gebie'd waarin de verkaveling gelegen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonáer plan

van aanleg bestaat;

artikel

van

17 van de wet van 29 maart 1962, en goedgekeurd bij koninklijk besluit van

(1) Overrvegende dat er voor het gebied waarin de

gcedgekeurd

koninklijk besluit van

bestaat; dat het college van burgemeester en schepenen bij besluit

heeft voorgesteld af te wijken: (1) van de grafische voorschriÍten van dit plan,

on..,/. .koppelde garage mot rie g€buur betreft een 8Êzamen

(l) Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking, bepaald biJ koninkliJk be-

sluitvan6Íebriraril97l,dater8eenbezwaarschriÍtenwerdeningediend;
bcraadslaagd-n*cslist ;

(3!Geletopdealgemeneverkavelingsverordening(;
(3) Gelet op de algemene bouwverordening( "
Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het eensluidend advies dat bij toepassing vaÍi v,oornoemde wet .doo3_de- ge-

machttsde ambtenaar is uitgebracht, als volg! tuiCt, 99I9II9 I Er moet Íoldaad lorden ean art'57 ble
paro-) van d€ sei van ?-9/t71962 houdcnde organleatLe van de Ruimtelljkc Ordeal'ng en
àe Stedebour en zlJn rlJzlglngenr Do bÍJgevoegde etedcbourkundlge voorachrlftcn
zlJn ala volgt aan te paaaen of te rlJzigen.
Voor de Loten 1.2.1.1r.r}.t|.3, tot ei nát t+?.51.56.5?.5(.6O.6t.64.?1.?2 en g2

kunlen afzondorltJkc garagca tordon op6qrÍcht op 2 n Yan de latcrale percêelgrGnzént
op tenÍnlnste 2On áchtór de voorbourllJn, net €en Eax.opp.van 4O nar afgedckt net
eàn nlat dak, ecn max.hoogte van ,nr dckateen lnbegfapen €n uitgevoerd Ín dezelfde
naterlalen a16 deze 6cbrutkt voor het hoofdgebour3 de p1aatElng kan ook op tenmlnBte
20 m achter dt. voorbourllJn en op de pcrceclgrona 8€6chlsdan Yoor zover het een ge-

../. .
(l)Overwegendedatdeverkavelingsaanvraagomvat:(1)deaanlegvannieuweverkeerswegen;@ing

;

(l) Ovqrwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, cp de wijze zoals bepaald bij koninklijk
beslult van 6 februari 1971 ;

t(í)étr of het schrlftellJk
is hLer verolat) Iakkoord dat mct hetzelfde ontïeorp zal rorden aangesloten

Kleine konstrukties zoal6 vocrzÍen tn art.5.1t dLenen Sescord. De hoogte van de

afzonderlÍjke berg- en nl€t hlnderlljke rerkplaateen moet beperkt rordon tot J.)Ont.
- de pae yan ds gellJkvloerae vertrckken rnag nr.ot n€er dan O.t5 a boven de peÍlhoogte

der aanltgg.ende atraat of het bestaand nauí.veld torden voorzlGnf
VCOR DE OPEN BEBOUVJTNGI

- de nax.dlepte der ncbouran beperken tot 1!m; voor bêt type bungalor na8 dle bouw-

I

t
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met door 's mensen toêdoen erdoÍ

openbaar onderzoek, op de besluit van 6 februari 1971 ;, dat

werd onderwoÍpen aan een

bezwaarschriften werden
ingediend; dat rschriften heeft beraadslaagd en beslist:

I}ESLUIT:

ARTIKEL l. - De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan M. P.V. B. il. tïONf l'{/, en andOfcn I
die ertoe gehouden is:

l" (l) cie voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar in acht te nemen;

2" (l) devoorwaarC.-,resteldinhetbesluitvan 5-A\'17 vandegemeenteraadetiptnateleven;
j (5) de verkavelaar zal zich schlkkenf voor de ar'nleg van elektrlciteltr open-

bare verlichtlngr BaB Gn TV-dletrlbutlef nanr de voorwaarden vErn de lnter-
conÍnunales rrfl'-'ELOOSTTI en rrTIiVEOOjjTrr.

,./,. - eêR bedaklng (zadel-tent-of echllddak) voorzLen met een he1l1ng dle begrepen
ls tussen e5" en ,5o i
VCOI? AL DE PERCELEN

- afrLtten naar ondergrondae garagea en trappen zLJn verboden 1n de voortulngtrook
alsmede ln de bourvrLJe zlJdellngao atrokonl

- elke soongelegenheld moet voorzten zl,Jn van een gar;)gei
- constructieG in hout, betonplaten en sinteleteen zlJn verboden;
- verdere bebouwing kan op de percelen nlet worden toegelat€ni
- de Ferceelgrenzeri eÍ'eLuiten met een doorlevende hari6 ofwel rnet betonetijlen en

vLechtdraad met êán betonlrlrrat van max. O.5O m hoogte aan cle grÍrnci.
- dc rn:x.hoogte dcr etraat- en voortuinafeluÍting bedraagt C.lJ m.

BTjSLUIT ! dê vergunninF ken worden verleond onder (le yoormoJ-dê voorr',irarclen.

ART. í -' Een afschrift van besluit wcndt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de
eventuele uitoefening van het door laatstgenoemde

De 24 Januari 19??.

VANWEGE HET COLLEGE
D€

\vETSBEPALINGEN
(wet van 29 maart 1962, gewiizigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970)

Àrtikel 45. - $ l, Zolang voor het gebied waarin het goed begrepen is, geen door de Koning goedgekeurd bii-
zonder plan van aanleg bestaat, kan de vergunning niet worden verleend dan op eensluidend advies van de door de
Minister gemachtigde ambtenaar of ambtenaren van het Bestuur van de Stedebouw en. Ruimtelijke Ordening, verder
<< de gemachtigde ambtenaar > genoemd.

$ 2. Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan, mits behoorlijk met redenen omkleed, tot weigering van de ver-
gunning besluiten. Het kan aan de afgifte van de vergunning ook voorwaarden verbinden om een goede plaatselijke
ordening veilig te stellen, en in dat verband desnoods afwijken van alle bestaande verordenende voorschriften, inzonder-
heid van die welke uit rooiplannen voortvloeien,

Bij het verlenen van een gunstig advies mag de gemachtigde ambtenaar; op voorstel van het college van bur-
gemeester en schepenen, afwijken van de voorschriften van een algemeen plan van aanleg die betrekking hebben op
de perceelsafmetingen, alsmede op de afmetingen, de plaatsing en het uiterlijk van de bouwwerken.

Bij het verlenen van een ongunstig advies mag de gemachtigde ambtenaar afwijken, hetzij van de voorschrif-
ten van een goedgekeurd algemeen ptan van aanleg die strijdig zijn met een cntwerp van streek- of gewestplan,
hetzij van de voorschriften van een algemeen plan van aanleg oÍ van een streek- of gewestplan waarvan de herziening
beslist of bevolen is,

$ 4. De vergunning moet het beschikkend gedeelte van het advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen. De
aanvrager is gehouden de in dat advies gestelde voorwaarden in acht te nemen.

De gemachtigde ambtenaar gaat na oÍ de procedure regelmatig was en of zijn advies in acht is genomen. Zo niel
dan schorst hij de beslissing van het college en stelt dit laatste alsook de aanvrager daarvan in kennis binnen vijftien
dagen na ontvangst van de vergunning. Binnen veertig dagen na de kennisgeving wordt de beslissing zo nodig door
de Koning vernietigd. Heeft vernietiging binnen die termiin niet plaats, dan is de schorsing opgeheven. De vergunning
moet dit lid overnemen,

$ 5. Wordt en vergunning geweigerd oÍ vernietigd om de enige reden dat de aanvraag onverenigbaar is met een
in voorbereiding zijnd bijzonder plan van aanleg, dan vervalt de weigering of de vernietiging indien dit plan geen bin-
dende kracht heeft verkregen binnen drie jaar na de weigering of de vernietiging van de vergunning.

Wordt een vergunning geweigerd oÍ vernietigd om de enige reden dat het ontwerp van streek- of gewestplan
striidig is met de vergunningsaanvraag, dan vervalt de weigering oÍ de vernietiging indien de streek- of gewestplan
geen bindende kracht heeft verkregen binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het ministerieel besluit.

Wordt een vergunning geweigerd of vernietigd om de enige reden dat de Koning tot de herziening van een plan
van aanleg heeft besloten, dan vervalt de weigering of de vernietiging indien het nieuwe plan geen bindende kracht heeÍt
verkregen binnen drie taar na inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot herziening.

In de drie gevallen wordt, op verzoek van de aanvrager, over de oorspronkelijke aanvraag een nieuwe beslissing
genomen, die bij weigering niet meer op de genoemde reden gegrond mag zijn.

Àrtikel 54. - I 2. Van de met toepassing van artikelen 45 en 46 afgegeven vergunning mag gebruik worden
gemaakt, lndien binnen twintig dagen te rekenen vanaÍ de kennisgeving ervan, de gemachtigde ambtenaar geen beslis-

:t;.n*ï.ïn*sing 
van de vergunning ter kennis van de aanvrager heeft gebracht, De vergunning moet deze paragraaf

Àrtikel 57. - $ 1. (......) De in artikel 54 bedoelde termijnen worden evenwel verdubbeld,

Àrtikel 54. - $ 4, Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, moet cp het terrein wor-
den aangeplakt door de aanvrager, hetzij, wanneer het een werk betreft, vóór de aanvang van het werk en tijdens de
gehele duur ervan, hetzij in de overige gevallen, zodra de toebereidselen voor de uitvoering van de handeling oÍ hande-
lingen worden getroffen en tudens de gehele duur van de utwoertng ervan. Gedurende dte ttjd moet de vergunntng en
het bijbehorende dossier, of een door het gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze
stukken, voortdurend ter beschikking van de in artikel 66 aangewezen ambtenaren liggen, op de plaats waar het werk
uitgevoerd en de handeling of handelingen verricht worden.

Àrtikel 57. - 0 4, Indien de verkaveling geen aanleg van nieuwe verkeerswegen, noch tracéwijziging, verbre-
ding of ophefÍing van bestaande gemeentewegen omvat, vervalt de vergunning voor het overige gedeelte, indien bin-
nen vijf jaar na de afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, de vestiging van een erfpacht-
of opstalrecht van ten minste een derde van de kavels niet is geregistreerd. Het bewijs van de verkopen of de verhu-
ringen wordt geleverd door kennisgeving aan het college van de uittreksels uit de akten, die door de notaris of de
ontvanger van de registratie gewaarmerkt zijn vóór het verstrijken van voormelde termijn van vijÍ jaar.

Het college constateert het verval door een proces-verbaal, dat bij een ter post aangetekende zending aan de
verkavelaaar wordt medegedeeld. Het college zendt naar de gemachtigde anbtenaar een afschrift van het proces-ver-
baal. HeeÍt het college twee maanden na afloop van de termijn het verval niet geconstateerd, dan stelt de gemachtigde
ambtenaar het verval bij proces-verbaal vast, en deelt dit bij ter post aangetekende zending aan de verkavelaar en aan
het college mede.

Art, 57. - $ 6. Vóór de verweemding, verhuring voor meer dan negen jaar of vestiging van een zakeliik recht,
met inbegrip van bezwaring met hypotheek, betreÍfende een kavel begrepen in een verkaveling waarvoor een verkave-
lingsvergunning is verkregen, moet, op verzoek van de eigenaar of eigenaars van de stukken grond, voor een nota-
ris akte van de verdeling van de stukken grond, en van de aan de verkaveling verbonden lasten worden verleden, De
akte moet de kadastrale omschrijving van de goederen vermelden, de eigenaars identificeren in de vorm bepaald in
artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913, en hun titel van eigendom aangeven.

De verkavelingsvergunning en het verkavelingsplan worden als billagen bij die akte gevoegd om, samen met de
akte en ten verzoeke van de notaris die de akte heeft verleden, binnen twee maanden na het verlijden ervan, te wor-
den overgeschreven op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen. De overschrijving
van het verkavelingsplan mag worden vervangen door de neerlegging op het hypotheekkantoor van een door de nota-
ris gewaarmerkte afdruk van dat plan.

Heeft een eigenaar van een kavel een wijziging van de verkavelingsvergunning verkregen, dan moet evenzo, op
zijn verzoek, voor een notaris akte worden verleden van de wijzigir,gen die werden aangebracht in de verkaveling van
de stukken grond of in de lasten van de verkaveling. De akte moet de kadastrale omschrijving van de goederen op het
tijdstip van het verlijden vermelden, alle eigenaars van de in de verkaveling begrepen percelen identiÍiceren in de vorm
bepaald in artikel 12 van de wet van l0 oktober 1913, en hun titel van eigendom aangeven; zij moet eveneens een
nauwkeurige opgave van de overschrijving der verdelingsakte van de stukken grond bevatten. De beslissing tot wiJ-
ziging van de verkavelingsvergunning en, in voorkomend geval, het riieuwe verdelingsplan worden als bijlage biJ die
akte gevoegd, om samen met deze akte te worden overgeschreven zoals in het vorige lid is bepaald,

Artikel 57. - g 7. Reclame met betrekking tot een verkaveling mag niet worden gemaakt dan met vermel.
ding van de gemeente waar de verkaveling gelegen is, alsmede van de datum en het nummer van de vergunning.

Àrtikel 57bis. - i 4. De vergunning betreÍfende dergelijke verkavelingen vervalt indien de vergunninghouder
de voorceschreven werken en lasten hinnen viif iaar na de afoifte van de verounninc niet heeft rritoevoerd of de ver-

( I ) Overwegende dat de inhoud van de aanvraag strijdig is
van bij overeenkomst vastgestelde verplichtingen met betrekking tot het

(
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