
 

Uittreksel 
Plannenregister 

A. Gegevens van de aanvrager 

Naam 
 

Datum 
 

Bedrijf: Notaris Thomas Dusselier U.Ref 
 

Straat + huisnummer: Natiënlaan 118 O.Ref: 1812 
 

Postcode + gemeente: 8300 Knokke 
  

Datum opmaak van document: 5/07/2017 

 

B. Gegevens van het perceel 

Kadastrale afdeling DEERLIJK 1 AFD 

Sectie A 

Perceelnummer 34009_A_0203_D_005_00 

Ligging 
BEVERENSTR 20 
 

Kadastrale afdeling DEERLIJK 1 AFD 

Sectie A 

Perceelnummer 34009_A_0203_R_004_00 

Ligging 
BEVERENSTR 22 
 

Kadastrale afdeling DEERLIJK 1 AFD 

Sectie A 

Perceelnummer 34009_A_0203_V_005_00 

Ligging 
BEVERENSTR 18 
 

 

C. Plannen 

Gewestplan 

Naam Origineel gewestplan Kortrijk 

Algemene Planid GWP_02000_222_00007_00001 

Datum goedkeuring 1977-11-04 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

 
  

Het perceel is gelegen in woongebieden (voorste delen van de percelen) 

Het perceel is gelegen in gemengde woon- en industriegebieden 
Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie vatbaar  

 

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

Naam Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

Algemene Planid RUP_02000_212_00005_00001 

Datum goedkeuring 2006-01-20 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

 
 



Het perceel is gelegen in stedelijk gebied  

 

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

Naam Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium 

Algemene Planid RUP_30000_213_00138_00001 

Datum goedkeuring 2015-06-25 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

 
  

 

Bouwverordening 

Naam Politieverordening inzake ruimtelijke ordening en natuurbescherming 
(vellen van hoogstammige bomen) 

Algemene Planid BVO_34009_231_00002_00001 

Datum goedkeuring 1974-07-04 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 

Algemene Planid BVO_02000_231_00001_00001 

Datum goedkeuring 1997-04-29 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

 
  

 

Stedenbouwkundige Verordening (nieuw decreet!) 

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

Algemene Planid SVO_02000_233_00002_00001 

Datum goedkeuring 2005-07-08 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

Naam Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven 
van baangrachten 

Algemene Planid SVO_30000_233_00001_00001 

Datum goedkeuring 2008-07-23 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

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

Algemene Planid SVO_02000_233_00004_00001 

Datum goedkeuring 2013-07-05 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Algemene Planid SVO_02000_233_00003_00001 

Datum goedkeuring 2011-06-10 

Stadium Besluit tot Goedkeuring 

 
  

 

Opmerkingen 



1. Het uittreksel uit het plannenregister bevat informatie betreffende plannen en 

verordeningen die van toepassing zijn op een of meer percelen. De informatie betreft 

een momentopname en bevat minimaal de plannen en verordeningen zoals die 

opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister, aangevuld met de 

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

van dat uittreksel. 

2. Het uittreksel van de plannen die opgenomen zijn in het conform verklaarde 

plannenregister bevat, wat de plannen betreft minimaal de naam van het plan zoals het 

is goedgekeurd, de datum van goedkeuring, de eventuele bestemmingen en 

stedenbouwkundige voorschriften en wat de verordeningen betreft minimaal de naam 

van de verordening zoals het is goedgekeurd, de datum van goedkeuring en het 

beschikkend gedeelte. 

3. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door 

de aanvrager opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er 

kan geen garantie gegeven worden dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale 

perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn; 

4. Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, 

betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat 

voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is; 

Ondertekening 

 


