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Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening 

SOGENT 

Volderstraat I 
9000 GENT 

contactpersoon 	 uw kenmerk 	ons kenmerk 	 datum 
Geldhof Bénédictc 	 V. EVRARDLAAN 31536 	 13/10/2014 
2667815 

Betreft uw aanvraag voor 
	

Adres: 	Vincent Evrardlaan - 
9050 Gent 
Kadaster: afdeling 22, sectie B, nummer 14 F 5 

Geachte 

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren. 

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, cie 
inlichtingen vastgoed. 

Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 

Met vriendelijke groeten 

de stadssecretaris 	 voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 16 juni 2014 
e.v.. 

RPADM 

"-Tp 

   

   

   

 

Paul Teerlinck Tom Balthazar 
Schepen van Stadsontwikkeling, 

Wonen en Openbaar Groen 
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Stad Gent 
Datum 13-10-2014 

STAD GENT 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Aanvraagnummer 
Inschrijvingsdatum 
Betaling 
Aflevering per 

31536 
29/09/2014 
Geen 
Post 

GEGEVENS AANVRAGER 

Bedrijfsnaam 	 SOGENT 
Bedrijfstype 	 openbare instelling / VZW 
Naam 
Adres 	 Volderstraat 1 
Postcode 	 9000 
Gemeente 	 GENT 
Telefoon 	 : 09 269 69 00 
Fax 
E-mail 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

Kadastrale omschrijving 
Adres 
Postcode 
Deelgemeente  

afdeling 22, sectie B nummer 14 F 5 0 
Vincent Evrardlaan - 

: 9050 
Gent 
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Stedenbouwkundig Uittreksel 

  

  

Stad Gent 
Datum 13-10-2014 

STAD GENT 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 44021_5.02_20111$42 
Gemeentelijk dossiernummer 	 . 2011/20212 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een rijwoning voor één gezin 
Aard van de aanvraag 	 : Afsluitingen 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 . 24/08/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 . 24/08/2011 
Dossier volledig? 	 . 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 : 07/09/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	: 01/12/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 02/12/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 . Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor . Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

Bi AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02_20111832 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20209 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
	

het bouwen van een eengezinsrijwoning 
Aard van de aanvraag 

	
Afsluitingen 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 26/08/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 26/08/2011 
Dossier volledig? 	 : 	Ja 
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Stedenbouwkundig Uittreksel 

Stad Gent 
Datum 13-10-2014 

     

STAD 

  

GENT 

  

     

     

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 09/09/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 01/12/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 : 02/12/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de . Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor , Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02_20111552 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20177 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 de nieuwbouw van 7 rijwoningen 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoning(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 06/07/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 06/07/2011 
Dossier volledig? 	 : 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 , 03/08/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 2 7/10/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 : 28/10/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor : Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdaturn fase I. 
Fase 2 
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Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

Bi AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 440215,02 20111969 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20227 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een woonhuis 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoning(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 13/09/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 13/09/2011 
Dossier volledig? 	 Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 28/09/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 15/12/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 16/12/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : 	Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor : Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdaturn fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 . 44021 5.02 2014191 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2014/20017 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het plaatsen van een werfstrook 
Aard van de aanvraag 	 inname bouwwerf >90 dagen 
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Stedenbouwkundig Uittreksel 

Stad Gent 
Datum 13-10-2014 

   

STAD 

 

GENT 

 

   

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 27/01/2014 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 27/01/2014 
Dossier volledig? 	 : 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 07/02/2014 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	. 27/03/2014 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 : 28/03/2014 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 , Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02 20132328 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2013/20290 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 tijdelijke inname openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken 

voor de werf "7 woningen - Vincent Evrardlaan Gentbrugge" voor de 
periode van 18/01/2014 t.e,rn. 31/11/2014 

Aard van de aanvraag 	 inname bouwwerf >90 dagen 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 15/11/2013 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 15/11/2013 
Dossier volledig? 	 . 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 25/11/2013 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 16/01/2014 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 17/01/2014 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor , Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 
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Stedenbouwkundig Uittreksel 

Stad Gent 
Datum 13-10-2014 
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STAD GENT 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 44021_5.02_20112351 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20259 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van 38 garages met bijhorende verharding 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw bijgebouw(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 27/10/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 . 03/11/2011 
Dossier volledig? 	 Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 21/11/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	: 09/02/2012 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 . 10/02/2012 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor : Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 : 44021 5.02_20104201 
Gemeentelijk dossiernummer 	 . 2010/20066 
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Stad Gent 
Datum 1310-2014 
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STAD GENT 

Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een eengezinswoning (passiefhuis) 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoning(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 : 31/03/2010 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 : 31/03/2010 
Dossier volledig? 	 . Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 13/04/2010 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	. 01/07/2010 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 . 02/07/2010 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 . Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 . Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 . Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor _ Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 : Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

Bi AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 44021 5.02 20103833 
Gemeentelijk dossiernummer 	. 2010/20056 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van 32 appartementen en ondergrondse staanplaatsen voor de 

private verkoopmarkt 
Aard van de aanvraag 	 . Nieuwbouw meergezinswoning 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 : 22/03/2010 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 : 22/03/2010 
Dossier volledig? 	 . Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 . 09/04/2010 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	: 10/06/2010 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 : 11/06/2010 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

7 



IGENT STAD 

Stedenbouwkundig Uittreksel 
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Datum 13-10-2014 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor .• Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5,02_20105303 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2010/20097 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het plaatsen van een fietstrommel type 'fietshangar' 
Aard van de aanvraag 	 Plaatsing van telefooncellen, aansluitkasten e.d. 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASHEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 . 05/05/2010 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 

Dossier volledig? 	 Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 17/05/2010 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 17/06/2010 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 25/06/2010 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor . Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

61 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

8 



Neen 
07/06/2011 
07/06/2011 
Ja 
20/06/2011 
08/09/2011 

09/09/2011 

Ja 
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De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021_5.0220106706 
Gemeentelijk dossiernummer 	 : 2010/20149 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 : het bouwen van een eengezinswoning (passiefhuis) 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoning(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 
Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Dossier volledig? 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 
Aard van de beslissing van het schepencollege 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 

Neen 
30/06/2010 
30/06/2010 
Ja 
13/07/2010 
02/09/2010 

03/09/2010 

Ja 
over de : Vergunning 

Neen 

Is de vergunning vervallen? 
Is de beslissing aangevochten 
Vergunningsbetwistingen ? 

Neen 
bij de Raad voor : Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 : Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

Bi AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

: 44021_5.02_20111285 
2011/20138 

het bouwen van een eengezinswoning (passiefhuis) 
Nieuwbouw eengezinswoning(en) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 
Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Dossier volledig? 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 
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Aard van de beslissing van het schepencollege over de : Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor . Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02_2011583 
Gemeentelijk dossiernummer 	 . 2011/20061 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een woonhuis 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoningen) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 17/03/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 17/03/2011 
Dossier volledig? 	 . 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 . 23/03/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 12/05/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van cie beslissing van het 	 13/05/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor : Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
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Startdatum fase 5 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_2011227 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20024 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een eengezinswoning ( laag energie) 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw eengezinswoningen) 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag 	 02/02/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 02/02/2011 
Dossier volledig? 	 , 	Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 	 16/02/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 19/05/2011 
aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing van het 	 20/05/2011 
schepencollege over de aanvraag 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	Vergunning 
aanvraag 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 , Neen 

Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 44021_5.02_2012963 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2012/20081 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8.00/44021/39468.1 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 , de nieuwbouw van een rneergezinswoning met 8 wooneenheden 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw meergezinswoning 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Ja 
Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 	 12/04/2012 
Dossier volledig? 	 Ja 
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Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 : Ja 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 10/07/2012 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	10/07/2012 
Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor . Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 . 440215.02_20112229 
Gemeentelijk dossiernummer 	 : 2011/20246 
Dossiernummer van de gewestelijke 	. 8,00/44021/39011.1 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 : de nieuwbouw van een meergezinswoning met 6 wooneenheden 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw meergezinswoning 

Procedure voortgezet uit ASHER of ASTVEROS 	 Ja 
Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 	 05/10/2011 
Dossier volledig? 	 Neen 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 . Ja 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 : 31/01/2012 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	01/02/2012 
Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 	Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

Fase 1 
Startdatum fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
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Startdatum fase 5 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 44021_5.02 20112228 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2011/20247 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8.00/44021/39047.1 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het oprichten van een meergezinswoning met 5 wooneenheden 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw meergezinswoning 

Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS 	 Ja 
Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 	 05/10/2011 
Dossier volledig? 	 Neen 
Werd de beslissing tijdig getroffen? 	 Ja 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 25/01/2012 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	26/01/2012 
Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor , Neen 
Vergunningsbetwistingen ? 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

Fase 1 
Startdatum Fase 1 
Fase 2 
Startdatum fase 2 
Fase 3 
Startdatum fase 3 
Fase 4 
Startdatum fase 4 
Fase 5 
Startdatum fase 5 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 44021 5.02 20085592 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2008/20148 
Dossiernummer van de gewestelijke 	. 8.00/44021/32498.2 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 de aanleg van de Vincent Everardlaan 
Aard van de aanvraag 	 Wegen- en rioleringswerken 

Datum aangetekende zending aanvraag 	 15/05/2008 
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Datum ontvangstbewijs 	 : 03/06/2008 
Instantie die beslist over de aanvraag 	 RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 : 20/10/2008 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	 22/10/2008 
Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20092430 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2009/20064 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8.00/44021/35553.1 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het plaatsen van een elektriciteitscabine die moet instaan voor de voeding 

van een nieuwe verkaveling (Kerkstraat - Edmond Blockstraat) 
Aard van de aanvraag 	 Plaatsing van telefooncellen, aansluitkasten e.d. 

Datum aangetekende zending aanvraag 	 : 20/02/2009 
Datum ontvangstbewijs 	 12/02/2009 
Instantie die beslist over de aanvraag 	 RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 . 02/06/2009 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 

Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 440215.02_200385182 
Gemeentelijk dossiernummer 	 . 2002/20203 
Dossiernummer van de gewestelijke 	. 8.00/44021/3976.38 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 . Aanleg wegverharding in koolwaterstof met openbare parkeerplaatsen en 

algemeen rioleringsstelsel RWA en DWA 
Aard van de aanvraag 	 Wegen- en rioleringswerken 

Datum aangetekende zending aanvraag 	 : 28/10/2002 
Datum ontvangstbewijs 	 28/10/2002 
Instantie die beslist over de aanvraag 	 RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 . 21/03/2003 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 

Aard van de beslissing over de aanvraag 	 Vergunning 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 
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Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_200389655 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2003/20193 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8.00/44021/28956.1 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 plaatsen van een gascabine gelegen thy Kerkstraat 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw infrastructuren 

Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 
Instantie die beslist over de aanvraag 
Datum van de beslissing over de aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 
Aard van de beslissing over de aanvraag 
Is de vergunning vervallen? 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

02/10/2003 
02/10/2003 
RWO 
12/02/2004 
12/02/2004 
Vergunning 
Neen 
Neen 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

. 44021_5.02_20077266 
1970 GB 380/67 

. 10072.4675 

de aanbouw van een vierde fabriekshal 
Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie?  

17/02/1970 
27/03/1970 

Gunstig 

06/04/1970 

Vergunning 

06/04/1970 

. Vergunning 

Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
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Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

44021_5.02_20077276 
1969 GB 380/65 
10072.4634 

. 	verhogen stockeerhall + plaatsen rolbrug 

. 	Verbouwing industrie of ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 07/11/1969 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 16/12/1969 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	: 22/12/1969 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	: Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 22/12/1969 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 : Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Neen 

. Neen 

. Neen 
Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag 

44021_5.02_20076701 
1966 GB 380/52 
10.072.4239 

het uitbreiden van een magazijn 
Nieuwbouw industrie, ambacht 

16 



17/04/1969 
19/05/1969 

Gunstig 

12/06/1969 

Vergunning 

12/06/1969 

Vergunning 

Neen 

Neen 
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Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 24/10/1966 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 25/11/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 12/12/1966 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	 Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 12/12/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag 

, 44021_5.02_20076862 
1969 GB 380/62 
10.072.4531 

de verbouwing van de hall richtmachine 
Verbouwing industrie of ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
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Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 

	
Neen 

vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 

	
Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
	

Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag 

; 44021_5.02_20077361 
1971 GB 380/72 

. 44022.4675 

overdekken van bestaande laadkoer 
Verbouwing industrie of ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 16/12/1971 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 17/02/1972 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 21/02/1972 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	, Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 21/02/1972 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 . Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
	

Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 

	
Neen 

vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 

	
Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
	

Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20077458 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1964 GB 380/36 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10-072-3885 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een nieuwe hall 
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14/07/1964 
15/09/1964 

Gunstig 

21/09/1964 

Vergunning 

21/09/1964 

Vergunning 

Neen 

Neen 
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Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie?  

01/07/1964 
13/08/1964 

Gunstig 

17/08/1964 

Vergunning 

17/08/1964 

Vergunning 

Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
	

Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 

	
Neen 

vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 

	
Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
	

Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

44021_5.02_20077465 
1964 GB 380/37 
10-072-3906 

het bouwen van een werkhall 
Verbouwing industrie of ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
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ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02_20077442 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1962 GB 380/28 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10-072-3459 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het uitbreiden van een werkhall + het oprichten van een afsluitingsmuur 
Aard van de aanvraag 	 : Afsluitingen 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 15/05/1962 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 12/06/1962 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 16/06/1962 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	: Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 16/06/1962 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 : Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20077453 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1964 GB 380/35 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10-072-3885 
stedenbouwkundige ambtenaar 
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Onderwerp 	 de afbraak van een industrieel gebouw 
Aard van de aanvraag 	 Sloop industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie?  

10/06/1964 
: 24/07/1964 

Gunstig 

31/07/1964 

Vergunning 

31/07/1964 

Vergunning 

Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
	

Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 

	
Neen 

vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 

	
Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
	

Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

44021_5.02_20076647 
1965 GB 380/44 
10.072.3906 

het oprichten van een magazijn 
Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan liet 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie?  

02/02/1965 
03/03/1965 

Gunstig 

15/03/1965 

Vergunning 

15/03/1965 

Vergunning 

Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
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Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 440215.02 _200216945 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1999/20096 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8/44021/3976/17 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het slopen van een kantoorgebouw, twee loodsen en een muur, het 

verbouwen van kantoren en bedrijfsgebouwen 
Aard van de aanvraag 	 Sloop kantoren 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 : 07/04/1999 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 : 20/05/1999 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	: 21/05/1999 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	 Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 21/05/1999 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 44021 5.02_200217485 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1993/20143 
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Dossiernummer van de gewestelijke 	IV/LE/8/44021/116/4 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 , het slopen van een industrieel gebouw 
Aard van de aanvraag 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 06/07/1993 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 15/10/1993 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 26/10/1993 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	 Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 26/10/1993 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	, Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20021041 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2000/20029 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8/44021/3976/26 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 plaatsen van een pyloon, aanbrengen van antennes en plaatsen van een 

bijhorende technische cabine 
Aard van de aanvraag 	 Plaatsing infrastructuur voor mobiele communicatie 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 16/02/2000 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 24/08/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 21/09/2000 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	 Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 21/09/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 
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Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20021082 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2000/20073 
Dossiernummer van de gewestelijke 	. 8/44021/2976/27 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het verbouwen van de bestaande bedrijfsgebouwen tot burelen, 

werkplaatsen, vergaderzalen en 1 conciërge 
Aard van de aanvraag 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 27/03/2000 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 10/07/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 . Ongunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	. 27/08/2000 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	: Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 27/08/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
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Dossiernummer 	 : 44021_5.02_200389053 
Gemeentelijk dossiernummer 	 : 2000/20132 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 . de sloping van leegstaande bedrijfsgebouwen 
Aard van de aanvraag 	 : Sloping industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 24/05/2000 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 28/09/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 . Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 19/10/2000 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	 Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 19/10/2000 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 : Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02_20076607 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1966 GB 380/47 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10.072.3906 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 Het bouwen van een werkhall 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 18/02/1966 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 24/03/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Ongunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	. 04/04/1966 
aanvraag 
Aard van de beslissing van liet schepencollege over de 	 Weigering 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 04/04/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Weigering 
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stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
	

Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 

	
Neen 

vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 

	
Neen 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
	

Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 
Gemeentelijk dossiernummer 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 
Aard van de aanvraag  

. 44021_5.02_20076611 

. 	1966 GB 380/46 

. 10.072.3906 

het uitbreiden van het magazijn 
Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie?  

07/01/1966 
12/02/1966 

Ongunstig 

22/02/1966 

Weigering 

22/02/1966 

Weigering 

Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

Neen 

• • 
Neen 

Neen 
Neen 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
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De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021_5.02_20076602 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1966 GB 380/50 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10.072.4167 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een magazijn + ladingsplaats 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw industrie, ambacht 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 . 05/05/1966 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 16/06/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	 23/06/1966 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	: Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 . 23/06/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Aard van de beslissing van de gewestelijke 	 Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

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

Dossiernummer 	 . 44021_5.02 20076604 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1966 GB 380/48 
Dossiernummer van de gewestelijke 	10.072.4138 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het bouwen van een ladingsplaats 
Aard van de aanvraag 	 Nieuwbouw infrastructuren 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 	 03/03/1966 
Datum van het advies van de gewestelijke 	 01/04/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

Aard van het advies van de gewestelijke 	 Gunstig 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 	. 08/04/1966 
aanvraag 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 	: Vergunning 
aanvraag 
Datum van de beslissing van de gewestelijke 	 08/04/1966 
stedenbouwkundige ambtenaar 
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Aard van de beslissing van de gewestelijke 
	

Vergunning 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Werd beroep ingediend bij de deputatie? 	 . Neen 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 	 Neen 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente 	 • 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 	Neen 
vernietigd? 
Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? 	 Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit 

B6 MELDINGEN 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundig attest werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021 5.04_2002648 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1999/80014 
Dossiernummer van de gewestelijke 	8/44021/3976/14 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 : het renoveren van kantoor- en bedrijfsgebouwen, het slopen van 

bedrijfsgebouwen en het heroprichten 
Aard van de aanvraag 	 3;4 

Datum aangetekende zending aanvraag 	 15/04/1999 
Datum ontvangstbewijs 	 15/04/1999 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 17/05/1999 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	 : 18/05/1999 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 	 Positief 
Aard van de beslissing van stedenbouw over de aanvraag 	 Positief 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundig attest werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 44021_5.04_2002648 
Gemeentelijk dossiernummer 	 1999/80014 
Dossiernummer van de gewestelijke 	: 8/44021/3976/14 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het renoveren van kantoor- en bedrijfsgebouwen, het slopen van 

bedrijfsgebouwen en het heroprichten 
Aard van de aanvraag 	 1;4 

Datum aangetekende zending aanvraag 	 15/04/1999 
Datum ontvangstbewijs 	 15/04/1999 
Datum van de beslissing over de aanvraag 	 17/05/1999 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 	 : 18/05/1999 
Aard van de beslissing van liet schepencollege over de aanvraag 	 Positief 
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Aard van de beslissing van stedenbouw over de aanvraag 	 Positief 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 

Bil BOUWMISDRIJVEN 

B12 PLANBATEN 

B13 PLANSCHADE 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 

/ 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van 
algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernumrner 	 44021_5.00_200576 
Gemeentelijk dossiernummer 	 : 2005 GB 109/00 
Dossiernummer van de gewestelijke 	5.00/44021/1431.3 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 het verkavelen van een deel van een perceel in 24 loten voor gesloten 

woningbouw en 3 loten voor gesloten meergezinswoningen en 1 lot voor 
een open meergezinswoning 

Aard van de aanvraag 	 Nieuwe aanvraag 
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16/06/2005 
06/07/2005 
RWO 
11/05/2006 

Vergunning 
Neen 

Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 
Instantie die beslist over de aanvraag 

Datum van de beslissing over de aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag 
Aard van de beslissing over de aanvraag 

Is de vergunning vervallen? 
Datum van het verval van de vergunning 

Motivering van het verval of niet verval 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State? 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State 
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? 
Datum van het arrestten gronde van de Raad van State 

Wegenwerken opgeleverd vóór 
11/05/2011. 
Neen 
Neen 

. Neen 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 

Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager 

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

Kavelnummer 
Is de vergunning voor deze kavel vervallen? 
Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel 
Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel 

Kavelnummer 
Is de vergunning voor deze kavel vervallen? 
Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel 
Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel  

. 	1;B 
Neen 

Wegenwerken opgeleverd vóór 
11/05/2011. 

. 	2;B 
Neen 

. Wegenwerken opgeleverd vóór 
11/05/2011. 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van 
algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Dossiernummer 	 : 44021_5.00_200519 
Gemeentelijk dossiernummer 	 2004 GB 109/00/I 
Dossiernummer van de gewestelijke 	5.00/44021/1431.2 
stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp 	 Dit project bestaat uit de opmaak van een verkavelingsplan en een 

inrichtingsplan voor een aansluitend binnengebied bestaande uit private 
wegenis, garageboxen en tuinuitbreidingen. 

Aard van de aanvraag 	 Nieuwe aanvraag 

Datum aangetekende zending aanvraag 
Datum ontvangstbewijs 
Instantie die beslist over de aanvraag 

Datum van de beslissing over de aanvraag 
Datum van de verzending van de beslissing 
Aard van de beslissing over de aanvraag 

Is de vergunning vervallen? 
Datum van het verval van de vergunning 

Motivering van het verval of niet verval 

. 31/01/2005 

. 16/12/2004 
College 

over de aanvraag 
. Onbepaald 

Neen 
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Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? 	 Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State? 	 Neen 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State 	• 
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? 	 Neen 
Datum van het arrestten gronde van de Raad van State 

Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager 	 27/06/2005 
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager 

B1S AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 

B19 GEBOUWEN 

I 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 

OPMERKINGEN 

Het uittreksel uit het vergunningenregister 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 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. 

Conform artikel 5.1.5 van 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. 

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

Cl RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 

Plannummer 	 44021_2.1200126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan 	Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent 
Juridische status 	 GG 
Datum beslissing 	 16/12/2005 
Plannummer deelgebied 
Naam deelgebied 
Bestemming(en) van het perceel 	. maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten'. U moet de informatie over het bestaan van 
voorkooprechten daarom opvragen in het e-voorkooploket van AGIV. 

CS GEWESTPLAN 

Het volgende gewestplan is van toepassing. 

Plannummer 	 2.22_1_1 
Naam gewestplan 	 GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring 	 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel 	industriegebieden 

Extra informatie over de bestemming: 
Industriegebieden 
De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een 
bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen 
ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. 
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële 
bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, 
opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 
28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 

CGA APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 

~ 

CGB BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 

32 



Stedenbouwkundig Uittreksel 

Stad Gent 
Datum 13-10-2014 

II 

STAD 

  

 

GENT 

 

   

Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 

Plannummer 	 44021_22400G-800001 
Naam bijzonder plan van aanleg 	ARBED NOORD 
Datum goedkeuring 	 . 27/01/2003 
Bestemming(en) van het perceel 	: deels gelegen zijn in een zone voor gegroepeerde autostaanplaatsen, deels in 

een zone voor woningen A, deels in een zone voor woningen B en deels In een 
zone voor wegenis 

C7 BOUWVERORDENING 

De volgende bouwverordening is van toepassing. 

Plannummer 	 44021_2.31 00001 00001 
Naam bouwverordening 	 . Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring 	 : 29/04/1997 

C8 VERKAVELINGSVERORDENING 

Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 

Plannummer 	 2.33_2_2 
Naam stedenbouwkundige 	: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
verordening 	 buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 
Datum goedkeuring 	 : 05/07/2013 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 

Plannummer 	 2.33_4_4 
Naam stedenbouwkundige 	 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
verordening 
Datum goedkeuring 	 : 05/06/2009 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 

Plannummer 	 : 2.33_1_4 
Naam stedenbouwkundige 	 Algemeen Bouwreglement 
verordening 
Datum goedkeuring 	 17/07/2014 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 

Plannummer 	 2.33_3_1 
Naam stedenbouwkundige 	: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
verordening 	 inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 
Datum goedkeuring 	 08/07/2005 
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C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 

C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

C14 AANVULLENDE INFORMATIE 

34 



h0l.MZVIÍ,< 	ÍÍ 	tits e  

 

II 

  

STAD 

 

GENT 
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OPMERKINGEN 

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 worden gegeven dat die informatie 
volledig Is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 

Het felt 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 is 
uitgevoerd. 

Conform 5.1.1. van de Viaamse 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. 

Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

de stadssecretaris 	 voor de burgemeester 
hij delegatiebesluit van 16 juni 2014 e.v.. 

'Tp 

   

   

   

Paul Teerlinck Tom Balthazar 
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en 

Openbaar Groen 
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Dl MILIEU 

Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister ? )a 

Dossiernr Naam dossier Omschrijving Datum 
onderzoek 

5817 Bodemsaneringsproject Trefil Arbed Noord en Zuid, Kerkstraat 109 
en 215 te 9050 Gentbrugge - nr. GS98.626 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

Actualisatie van het oriënterend bodemonderzoek te Gentbrugge 
op het terrein van Trefil Arbed Noord - B02/5007.015 

06/10/2000 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, Uitvoering van een oriënterend 
bodemonderzoek aan kerkstraat zonder nummer te 9050 
Gentbrugge, perceel nr. 14E2, Eindrapport - B14.5007N.018.R3(2) 

21/11/2007 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

SOVAPE 
Uitvoering oriënterend bodemonderzoek aan de Kerkstraat 106 te 
Gent op de percelen 14 W en X 
Eindrapport 

03/02/2003 

5817 Bodemsaneringsproject Trefil Arbed Noord en Zuid, Kerkstraat 109 
en 215 te 9050 Gentbrugge - nr. GS98.626 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

Oriënterend bodemonderzoek Trefil Arbed Welding NV - Kerkstraat 
109 - 9050 Gentbrugge 

16/01/1998 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

Beschrijvend bodemonderzoek: Trefil Arbed Welding NV - 
Kerkstraat 109 - 9050 Gentbrugge dd. 06.08.1998 + aanvullingen 
dd. 26.01.1999, 27.01.1999, 08.02.1999, 31.03.1999 en 
12.04.1999 

08/09/1998 

5817 TREFIL ARBED 
WELDING NV 

Aanvullingen beschrijvend bodemonderzoek Trefil Arbed Welding 
NV - Kerkstraat 109 - 9050 Gentbrugge. 

27/01/1999 

Voor verdere informatie met betrekking tot het grondeninformatieregister neemt u best contact op met OVAM 
(015/284.284 of bodem@ovam.be), met vermelding van het dossiernummer. 

Zijn er op dit adres VLAREM-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in : Ja 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van VLAREM I? 

Dossiernr 
VLAREM 

Naam bedrijf Omschrijving Vlarebocode Datum 
Beslissing 

Einddatum 

9517/E/1 het exploiteren van een call- 
center 

12.1.1 19/04/2001 19/04/2021 

8287/B/1 Stad Gent bodemsaneringsproject Trefil 
Arbed Noord en Zuid, Kerkstraat 
109 en 215 te 9050 Gentbrugge 
- nr. GS98.626 

3.6.3.1 14/01/2000 

Zijn er op dit adres ARAB-exploitatievergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in . Ja 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van VLAREM I? 

Dossiernr 
ARAB 

Naam bedrijf Omschrijving Vlarebocode Datum 
Beslissing 

Einddatum 

- 
dossiernumm 
er2 Provincie 

Trefilarbed 
Welding- 
Kerkstr. 

0 17.3.4.2 

3.6.3.2 

23/11/1973 06/05/1976 

Oostvlaander 
en, 1348 - 
dossiernumm 
er OVAM, 

29.5.5.2 

17.3.6.2 
9000B02063 

17.3.7.3 

4.1.3 

Opgelet 
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De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt 
conform de bepalingen van het Bodemdecreet. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Milieuloket op telefoonnummer 09/268 23 10. 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 

Ter info  
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be   

D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een : Neen 
conformiteitsattest geweigerd? 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een : Neen 
conformiteitsattest toegekend? 
Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een . Neen 
conformiteitsattest aangevraagd? 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een . Neen 
conformiteitsattest ingetrokken? 

Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 
Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

- Leegstand 	 Neen 
Datum opname 

Verwaarlozing 	 Neen 
Datum opname 

- Ongeschikt/onbewoonbaar 	 Neen 
Datum opname 

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse : Neen 
wooncode? 
Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in : Neen 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', U moet de informatie over het bestaan van 
voorkooprechten daarom opvragen in het e-voorkooploket van AGIV. 

D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 

Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet houdende de bescherming van 
het archeologische patrimonium d.d. 30 juni 1993, en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 

2 

wat betreft de rubrieken onder "Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen" vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 
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Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 

Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologische onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 

Contactadres: Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@gent.be, tel. (09)2665760, fax (09)2665787 

Voor het perceel zijn de onderstaande archeologische adviezen en adviesplichten 
van kracht: 

Specifieke archeologische richtlijnen: 
Beschermd patrimonium 	 Neen 
MER 	 Neen 
RUP 	 Neen 
Andere 	 Neen 

Geen specifiek archeologisch advies, maar wel meldingsplicht volgens het Decreet van 1993 	Neen 
Adviesplicht bij alle bodemingrepen en bouwwerkwerkzaamheden 	 Neen 
Adviesplicht bij nieuwe ontwikkelingen groter dan 2500 m2 	 ]a 

D6 BELASTINGEN 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 

1313 AANVULLENDE INFORMATIE 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop ( 4.) krachtens de : Neen 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet , Neen 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de : Neen 
wetgeving op de economische expansie? 

Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

D1O BROWNFIELDCONVENANT 

Ter info 

De bijzondere overdrachtvoorwaarde volgens boek V (Wonen in eigen streek) van het decreet grond- en 
pandenbeleid van 27 maart 2009 en gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010 is niet van toepassing : 

3 

V/at betreft de rubrieken onder °Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen" vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons lieden bekend zijn en moeten beschouwd vierden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 
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• de stad Gent heeft geen reglement wonen in eigen streek opgemaakt 
• de stad Gent is wel opgenomen op de lijst vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 
• maar het perceel is niet gelegen in een woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone'. 

In toepassing van artikel 7.3.13/1 van het wijzigingsdecreet van 9 juli 2010 (BS dd. 19/07/2010) geldt de bijzondere 
overdrachtsvoorwaarde, vermeld in boek V, niet ten aanzien van cie volgende gronden en woningen : 

• gronden gelegen in een bijzonder plan van aanleg of in een niet-vervallen verkaveling die goedgekeurd werden 
voor de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 22/09/2009 van de lijst met doelgemeenten 

• woningen opgericht voor de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 22/09/2009 van de lijst 
met doelgemeenten 

Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse Innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven. 
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

• Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
• Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
• Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
• Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge - Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
• Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 
• De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 
• Geo Vlaanderen: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets2012/  

Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

• Geo Vlaanderen: htto://cieo-vlaanderen.aatv.be/aeo-vlaanderen/rvv/  

(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 

(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00 
http://www.vlm.be  
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Wat betreft de rubrieken onder "Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen` vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 
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