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IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Gemeente  Lille 

Adres  Bosbeemden  

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL  

Kadastrale afdeling  LILLE 3 AFD/GIERLE/ 

Kadastrale sectie  B 

Kadastraal perceelnummer  13009_B_0020_X_002_00 

Kadastrale aard  WOESTE GROND 
 

 

Datum opmaak van document: 25/08/2022 

 

 

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL  

UITTREKSEL PLANNENREGISTER 

Gewestplan 

Naam Bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Turnhout 

Plan_Id 2.22_1_1 

Datum goedkeuring 1977-09-30 

 

Naam Bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Turnhout (wijziging: 
nieuwe begrenzing 

Plan_Id 2.22_1_2 

Datum goedkeuring 1992-10-14 

 

Het perceel is gelegen in woongebieden 

Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

Het perceel is gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

 

Stedenbouwkundige Verordening (nieuw decreet!) 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Plan_Id 2.33_4_1 

Datum goedkeuring 2017-06-09 

 



 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid 

Plan_Id 2.33_3_1 

Datum goedkeuring 2009-06-05 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie- 

Plan_Id 2.33_1_1 

Datum goedkeuring 2013-07-05 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijve 

Plan_Id 2.33_2_1 

Datum goedkeuring 2005-07-08 

 

Naam Gemeentelijke verordening openluchtrecreatieve verblijven 

Plan_Id 2.33_1_1 

Datum goedkeuring 2021-02-24 

 

 

Bouwverordening 

Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 

Plan_Id 2.31_1_1 

Datum goedkeuring 1997-04-29 

 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk (nieuw decreet!) 

Naam Afbakening Stedelijk Gebied Turnhout 

Plan_Id 2.12_1_1 

Datum goedkeuring 2004-06-04 

 

 

 
Opmerkingen  

Ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende bepaling van het model van het uittreksel uit het 

plannenregister (mb 7/2/2003 - b.s. 4/4/2003) 

Art. 1. Het uittreksel uit het plannenregister bevat informatie betreffende plannen en verordeningen die van 

toepassing zijn op een of meer percelen. De informatie betreft een momentopname en bevat minimaal de plannen 

en verordeningen zoals die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister, aangevuld met de 

actualisaties. Het betreft de situatie zoals die was op de dag van behandeling of afgifte van dat uittreksel. 

Art. 2. Het uittreksel van de plannen die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister bevat, wat 

de plannen betreft minimaal de naam van het plan zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring, de 

eventuele bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften en wat de verordeningen betreft minimaal de 

naam van de verordening zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring en het beschikkend gedeelte. 

Art. 3. Elk uittreksel bevat de volgende vermeldingen: 



1° Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager 

opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die 

informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn; 

2° 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; 

3° Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is 

het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister 

met de stukken die erin moeten worden opgenomen. " 

UITTREKSEL VERGUNNINGENREGISTER 

 
B.12. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"  
 

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

Dossiernummer: 13019_2009_8682 

Gemeentelijke dossiernummer: 72/09 

Dossiernummer van AROHM: 066/577.1 

Onderwerp: Nieuwe verkaveling 

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

Datum aangetekende zending aanvraag 13/08/2009 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 13/08/2009 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan 
het schepencollege 

18/01/2010 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

28/01/2010 

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? 
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 3 

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. 

Kavelnummer 6 

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

Kavelnummer 7 

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

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel bebouwd 

Kavelnummer 8 

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

Kavelnummer 9 

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

Kavelnummer 10 

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

Kavelnummer 11 

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

Kavelnummer 12 

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

Kavelnummer 13 

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

Kavelnummer 14 

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

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel bebouwd 

Kavelnummer 15 



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

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel bebouwd 

Kavelnummer 16 

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

Kavelnummer 17 

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

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel bebouwd  

Kavelnummer 18 

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

Kavelnummer 19 

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

Kavelnummer 20 

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

Kavelnummer 21 

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

Kavelnummer 22 

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

Kavelnummer 24 

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

Kavelnummer 25 

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

Kavelnummer 26 

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

Kavelnummer 27 

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

 

 
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. 

BIJKOMENDE VASTGOEDINFORMATIE  

MILIEU EN NATUUR JA  NEE  

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een)  milieuvergunning(en) 
afgeleverd, of milieumelding(en) ontvangen***. 
zo ja, voor volgende activiteit of inrichting:  

 

 
Dossiernummer:19973 

 
Dossiernummer:201010 
Datum beslissing: 02/09/2010 

 
Dossiernummer:201139 

 
Dossiernummer:201225 
Datum beslissing: 29/11/2012 

Rubr. 3.4.2°; Klasse 2; Afvalwater en koelwater. Het, zonder behandeling in een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer 
van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in 
concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk 
ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met een debiet: van meer dan 2 m³/u tot en 
met 100 m³/u 

Rubr. 3.6.5.; Klasse 3; Afvalwater en koelwater. Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met 
inbegrip van het lozen van effluentwater en het ontwateren van de bijhorende 
slibproductie voor de behandeling van kwikhoudend afvalwater afkomstig van 
tandartspraktijken (amalgaanafscheiders) 

Rubr. 9.6.a); Klasse 2; Dieren: Kleine herkauwers, stallen voor kleine herkauwers, 
inzonderheid geiten, schapen, damhert, edelhert, ree, enz. andere dan vermeld onder 
rubrieken 9.7., waaronder verstaan een of meer gebouwen en/of installaties waarin 
kleine zoogdieren gefokt of gehouden worden (gebieden bepaald volgens de begrippen 
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen) in een gebied ander 
dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor 
meer dan 10 gespeende dieren (20) 

Rubr. 12.2.1°; Klasse 3; Elektriciteit . Transformatoren (gebruik van) met een 
individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA 

Rubr. 12.3.1°; Klasse 3; Elektriciteit. Accumulatoren (gebruik van) vast opgestelde 
batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de 
klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (115,200 kW) 

X 
 



Rubr. 12.3.2°; Klasse 3; Elektriciteit. Accumulatoren (gebruik van) vaste inrichtingen 
voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd 
totaal vermogen van meer dan 10 kW 

Rubr. 15.1.1°; Klasse 3; Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen. Al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 
en rubriek 19.8, waarin gestald worden 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of 
aanhangwagens, andere dan personenwagens (25) 

Rubr. 15.2.; Klasse 3; Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen. Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden 
van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze 
bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (1) 

Rubr. 16.3.1.1°; Klasse 3; Gassen. Inrichtingen voor het fysisch behandelen van 
gassen (samenpersen - ontspannen): Koelinstallaties voor het bewaren van producten, 
luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioning-installaties, met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW 

Rubr. 16.7.2°; Klasse 2; Gassen. Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar 
gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk 
waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 l tot en met 10.000 l Opmerking: De 
opslagplaatsen vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet 
ingedeeld in onderhavige rubriek 16.7. 

Rubr. 17.3.3.2°b); Klasse 2; Gevaarlijke stoffen. Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 
rubriek worden als "gevaarlijke producten" beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en 
irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal 
inhoudsvermogen van meer dan 1.000 kg tot en met 50.000 kg wanneer de inrichting 
volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied. 

Rubr. 17.3.8.1°; Klasse 3; Gevaarlijke stoffen. Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 
rubriek worden als 'gevaarlijke producten' beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met 
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van meer 
dan 100 kg tot en met 1 ton 

Rubr. 17.4.; Klasse 3; Gevaarlijke stoffen. Opslagplaatsen, met uitzondering van deze 
bedoeld onder rubriek 48, en/of verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het 
Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakking met een inhoudsvermogen van 
maximaal 25 liter of 25 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 
50 l en 5000 kg of 5000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen) 

Rubr. 19.3.1°b); Klasse 3; Hout (hout, houtschors, riet, vlas, stro of soortgelijke 
produkten). De in deze rubriek vermelde gebieden betreffen de gebieden zoals bepaald 
door de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een 
ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen 
verkavelingsvergunning. Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het 
vervaardigen van artikelen van hout e.d. andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8 met 
een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting 
volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

Rubr. 29.5.2.1°b); Klasse 3; Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en 
inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van 
voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 
kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

Rubr. 31.1.1°b); Klasse 3; Motoren (machines) met inwendige verbranding. Vast 
opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, 



wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan 
industriegebied 

Rubr. 32.1.; Klasse 2;  

Rubr. 32.2.1°; Klasse 3; Ontspanningsinrichtingen en schietstanden. Schouwspelzalen: 
bioscopen, schouwburgen, variététheaters, zalen voor sportmanifestaties andere dan 
onder 2°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte (500 m²) 

Rubr. 32.8.1.1°b); Klasse 2; Ontspanningsinrichtingen en schietstanden. Baden en 
waterrecreatie. Baden : alle hierna vermelde inrichtingen, met inbegrip van baden 
verbonden aan of behorende tot privé-clubs, campings, scholen en dergelijke: 
Zwembaden, al dan niet overdekt met een oppervlakte van 50 m² tot 300 m² 

Rubr. 32.8.1.3°; Klasse 2; Ontspanningsinrichtingen en schietstanden. Baden en 
waterrecreatie. Baden : alle hierna vermelde inrichtingen, met inbegrip van baden 
verbonden aan of behorende tot privé-clubs, campings, scholen en dergelijke: 
therapiebaden (185,400 m²) 

Rubr. 43.1.3°; Klasse 1; Verbrandingsinrichtingen. Verbrandingsinrichtingen zonder 
elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen vanmeer 
dan 5000 kW 

Rubr. 45.4.e)1°; Klasse 3; Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of 
verwerking van dierlijke en plantaardige producten). Inrichtingen voor het behandelen 
van andere producten van dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen voor producten van 
dierlijke oorsprong met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton 
tot en met 50 ton  

Rubr. 46.1°b); Klasse 3; Wasserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW 
tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een 
gebied ander dan een industriegebied 

Rubr. 55.1.2°; Klasse 2; 122 boringen van telkens 120 meter diep. Boringen. Dieper 
dan het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1ter aan dit besluit of 
gelegen binnen een beschermingszone type III, en met een diepte van minder dan 500 
meter ten opzichte van het maaiveld (120 m) 

Rubr. 12.1.1°b); Klasse 2; Elektriciteit. Elektriciteitsproductie niet in rubrieken 20.1.5, 
20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de 
aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geinstalleerd 
totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW, voor de andere dan de sub 
a) bedoelde gevallen 

Rubr. 17.3.4.1°b); Klasse 3; Gevaarlijke stoffen. Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 
rubriek worden als 'gevaarlijke producten' beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht 
ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een 
totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 500 l, wanneer de inrichting volledig of 
gedeeltelijk is gelegen is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 

Rubr. 17.3.6.1°b); Klasse 3; Gevaarlijke stoffen Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 
rubriek worden als 'gevaarlijke producten' beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt 
hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld 
onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 liter tot en met 20.000 liter 
voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen 

Rubr. 17.3.7.1°; Klasse 3; Gevaarlijke stoffen. Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 
rubriek worden als 'gevaarlijke producten' beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt 
hoger dan 100 °C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal 
inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50.000 l 

Rubr. 17.3.9.1°; Klasse 3; Gevaarlijke stoffen. Niet onder 17.2. en 17.4. vallende 
inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Voor de toepassing van deze 



rubriek worden als 'gevaarlijke producten' beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 
bij titel I van het Vlarem. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde 
installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare 
koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): 
iinrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in rubriek 17.3.7 bedoelde 
vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (2500 l) 

 
Dossiernummer:201527 
Datum beslissing: 17/09/2015 

Rubr. 12.2.2°; Klasse 2;  

Rubr. 12.3.1°; Klasse 3;  

Rubr. 12.3.2°; Klasse 3;  

Rubr. 16.3.1.1°; Klasse 3;  

Rubr. 32.8.1.1°b); Klasse 2;  

Rubr. 32.8.1.2°; Klasse 3;  

Rubr. 43.1.3°; Klasse 1;  

Rubr. 46.1°b); Klasse 3;  

Rubr. 17.3.3.2°b); Klasse 2;  

 
Dossiernummer:201713 
Datum beslissing: 29/06/2017 

Rubr. 12.2.1°; Klasse 3;  

Rubr. 12.3.1°; Klasse 3;  

Rubr. 12.3.2°; Klasse 3;  

Rubr. 16.3.1.2°; Klasse 2;  

Rubr. 43.1.3°; Klasse 1;  
 

 

*** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning, …  

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering(en)****  
zo ja, de volgende overtredingen (misdrijven en inbreuken) zijn vastgesteld  

 
- Niet gekend 

**** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere 
reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing,  
afvalverwerking, grondwaterwinning, …  

  

Voor zover bekend was er vóór 1 juni 2015 een inrichting gevestigd  met een risico 
voor bodemverontreiniging  
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). 
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd: 
 
- Zie OVAM 
 

Voor zover bekend was er na 31 mei 2015 een inrichting gevestigd  met een risico 
voor bodemverontreiniging 
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). 
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:  
-  

 

 
 

  

Voor informatie of een onroerend goed is gelegen in een beschermingszone  rond 
grondwaterwinning: https://www.pidpa.be/gemeente/fiche  

  

https://www.pidpa.be/gemeente/fiche


Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? 
zo ja, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan?   

  X 

Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een vogel of Habitatrichtlijngebied: 
www.geopunt.be  
 

 

  

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan  
van toepassing:  
 

 

 
X 

Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een 
voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied: www.geopunt.be.   

 
X 

Voor informatie over de voorwaarden voor het lozen van het huishoudelijk afvalwater 
volgens de zoneringsplannen en 
de saneringsplannen volgens de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen: www.geopunt.be  

 
 

Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied of 
risicozone voor overstromingen: www.waterinfo.be  
 

 
 

 

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE JA  NEE  

Het onroerend goed is gelegen in: 
  

een industrieterrein aangelegd door de gemeente: 
- in het kader van de wetgeving op de economische expansie 
- met steun van het Vlaams gewest 

 
X  

Het onroerend goed is opgenomen in: 
  

- de gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
zo ja, sinds:   

 X 

- de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen 
zo ja, sinds:   

 X 

- Het gemeentelijke register van onbebouwde percelen 
zo ja, sinds: 22/03/2022 

X 
 

- Het gemeentelijke register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
zo ja, sinds: 

 X 

- Het gemeentelijke register van leegstaande woningen en gebouwen 
zo ja, sinds:  

 X 

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning 
zo ja, op:  
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd  

   

Attest verdeling afgeleverd voor het onroerend goed: X  

 

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA  NEE  

Voor informatie of het onroerend goed opgenomen is op een vastgestelde 
inventaris of beschermd erfgoed is: geo.onroerenderfgoed.be  

  

 

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT JA  NEE  

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden 
van openbaar nut:  
zo ja volgende:  

 
X 

- ondergrondse inneming voor: 
  

- plaatsing van elektriciteitsleidingen 
  

- vervoer van gasachtige producten 
  

- aanleg van afvalwatercollector 
  

http://www.waterinfo.be/


- andere: -  
  

  -  
  

- bouwvrije strook langs autosnelweg 
  

- bouwverbod in de nabijheid van luchthavens 
  

- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg 
  

- opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen   

- erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. ruimingswerken   

- voetwegen- of jaagpaden (buurtwegen) 
  

- andere:   

 

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN JA  NEE  

De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met onroerend 
goed: 

Antwoord via bericht toegezonden in uitvoering van art. 433 WIB 
(bij openstaande belastingen)   

  

 

Opmerkingen 

De bijkomende vastgoedinformatie heeft louter een informatieve waarde. Het gemeentebestuur is 
niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan. 

 

Hoogachtend. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
  

Waarnemend Algemeen directeur burgemeester 
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