
 

Vastgoedinformatie/ 
Stedenbouwkundig uittreksel 

 
IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

Naam: Dewaele U.Ref:   

Bedrijf: Vastgoed O.Ref: Not/2020/24  

Straat + huisnummer: Gentsestraat 3 b1   

Postcode + gemeente: 8870 Izegem   

 
IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Gemeente:  Ledegem 

Adres:  Sint-Eloois-Winkelstraat 51 

Kadastrale afdeling:  LEDEGEM 1 AFD/LEDEGEM/ 

Kadastrale sectie:  C 

Kadastraal perceelnummer:  560F2 

Kadastrale aard:  BUILDING 
 

 
Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde.  

De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister. De gemeente beschikt over een conform 
verklaard vergunningenregister. 

Als aanvrager krijgt u binnen de 30 dagen een factuur toegestuurd voor een bedrag van: 60 euro. Het is dus 
niet aan de gebruiker van het onroerend goed maar wel aan de instantie die om deze inlichtingen verzoekt om 
dit bedrag over te schrijven.  

 
OVERZICHT PLANNEN 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal 

Naam Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen 

Algemeen PlanId RUP_30000_213_00152_00001 

Datum goedkeuring 22/06/2017 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk 

Naam Centrum Noord 

Algemeen PlanId RUP_36010_214_00003_00001 

Datum goedkeuring 17/03/2011 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

 

Bouwverordening 

Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
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Algemeen PlanId BVO_02000_231_00001_00001 

Datum goedkeuring 29/04/1997 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

 

Stedenbouwkundige Verordening 

Naam Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten 

Algemeen PlanId SVO_30000_233_00001_00001 

Datum goedkeuring 24/04/2008 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve 
verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 

Algemeen PlanId SVO_02000_233_00002_00001 

Datum goedkeuring 08/07/2005 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Algemeen PlanId SVO_02000_233_00003_00001 

Datum goedkeuring 05/06/2009 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater 

Algemeen PlanId SVO_02000_233_00004_00001 

Datum goedkeuring 08/07/2005 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening breedband 

Algemeen PlanId SVO_02000_233_00005_00001 

Datum goedkeuring 09/06/2017 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

Naam Algemene stedenbouwkundige verordening 

Algemeen PlanId SVO_36010_233_00007_00001 

Datum goedkeuring 29/06/2017 

Processtap Besluit tot goedkeuring 

 

 

OVERZICHT VERGUNNINGEN 

 
Bouwvergunningen  
Geen gegevens gevonden  

Bouwmisdrijven  
Geen gegevens gevonden  

Verkavelingen  
Geen gegevens gevonden  

Stedenbouwkundige attesten  
Geen gegevens gevonden  

Gebouwen en constructies  
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Geen gegevens gevonden  

Meldingen  
Geen gegevens gevonden  

Planologische attesten  
Geen gegevens gevonden  
 

Aanvragen omgevingsvergunning 
 
Geen gegevens gevonden  

 
MILIEU EN NATUUR JA  NEE  

Voor zover bekend zijn er m.b.t. op het onroerend goed (een) 
milieuvergunning(en) afgeleverd, 
of milieumelding(en) ontvangen 
voor afvalwaterlozing, afvalverwerking of grondwaterwinning) 

zo ja, voor volgende activiteit of inrichting: 

  X 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering*** vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde 
inrichtingen. 

  X 

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een 
activiteit uitgeoefend en/of is was er een inrichting gevestigd, 
opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO 

  X 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied.   X 

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

  X 

Is het onroerend goed gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied?   X 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het duingebied 
belangrijk landbouwgebied 

  X 

Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het decreet Natuurbehoud een 
recht van voorkoop worden uitgeoefend op basis van: 

  X 

ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of binnen de afgebakende perimeter van het 
Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 

  X  

het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone, afgebakend in een 
BPA, RUP of VEN 

  X  

het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject   X 

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed (zoneringsplannen 12/03/2016) 

Centraal gebied  
 

 

Voor zover bekend ligt het onroerend goed in een overstromingsgevoelig gebied  

Type: niet overstromingsgevoelig 

  X 

Voor zover bekend ligt het onroerend goed in een goedgekeurd signaalgebied  

geen gegevens gevonden 

  X 

 
HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE JA  NEE  

Het onroerend goed is gelegen in:     

een woonvernieuwingsgebied 

    SINT ELOOIS - TER HULST 

X   
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een woningbouwgebied 

    SINT ELOOIS - TER HULST 

X   

een woonuitbreidingsgebied   X 

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   X 

de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen? 
Voor meer info: www.wonenvlaanderen.be 

  X 

het gemeentelijke register voor verwaarloosde woningen en gebouwen 
zo ja, sinds: 
Voor meer info, contacteer www.wonenvlaanderen.be 

  X 

het gemeentelijke register van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen 
zo ja, sinds: 
Voor meer info, contacteer www.woondienst.be 

  X 

Het gemeentelijk leegstandsregister 
zo ja sinds: 

  X 

- het gemeentelijke register van onbebouwde percelen 
zo ja sinds: 

  X 

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning 

Voor meer info, contacteer www.woondienst.be 

  X 

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader van de Vlaamse 
Wooncode 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ledegem deelt u hierbij mede dat 
zij geen gebruik zal maken van het recht op voorkoop indien dit van toepassing zou zijn. 

  X 

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het recht van wederinkoop in 
het kader van de Vlaamse Wooncode van toepassing is. 

  X 

De gemeente en/of het OCMW hebben een sociaal beheersrecht over dit onroerend goed in 
het kader van de Vlaamse Wooncode 

  X 

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of bescheiden last 
meer opgelegd bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen  

  X 

 
BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA  NEE  

Er is beschermd erfgoed aanwezig.   X 

 
ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT JA  NEE  

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

zo ja volgende: 

    

- ondergrondse inneming voor: 
 

- plaatsing van elektriciteitsleidingen   X 

- vervoer van gasachtige producten   X 

- aanleg van afvalwatercollector   X 

- andere:   X 

- bouwvrije strook langs autosnelwegen   X 

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

- voetwegen of jaagpaden (buurtwegen)   X 

- andere:   X 
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BELASTINGEN JA  NEE  

Op het onroerend goed zijn gemeentebelastingen van toepassing 

zo ja met als voorwerp: 

- algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven  

X   

mogelijke overige belastingen: 
- gemeentebelasting op niet-gebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling 
- gemeentebelasting op niet-gebouwde gronden gelegen in het woongebied van een 
behoordelijk goedkeurd of vastgesteld plan van aanleg en palende aan een voldoende 
uitgeruste openbare weg 
- gemeentebelasting op niet-gebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling 
- gemeentebelasting ter bestrijding van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 
- gemeentebelasting ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van woningen 
- andere: 

 

 

Te Ledegem, 14/02/2020 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen   

 
 
 
Marijn De Vos 

 
 
 
Bart Dochy 

Algemeen Directeur Burgemeester-voorzitter  
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Handtekening(en) 
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