
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informatie betreffende plannen en verordeningen die van toepassing zijn op een perceel, zoals opgenomen in 
het plannenregister van de stad Peer op datum van: 2021-06-22.  
 
 

LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale nummers  03-A-74-E- 

 
Ligging             

            

 

DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER  
OPGENOMEN INFORMATIE 

 

1.  GEWESTPLAN 

 

Naam Gewestplan Neerpelt-Bree 

Type Oorspronkelijk plan 

Plan identificatienummer 2.22_18_1 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 22-03-1978 

Type goedkeuring Koninklijk besluit 

Bestemming landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

 

2.  RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

 
Niet van toepassing 
 

3.  BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

 
Niet van toepassing 
 

4.  ROOILIJNENPLAN 

 
Niet van toepassing 
 

Uittreksel uit het 
plannenregister
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5.  ONTEIGENINGSPLAN 

 
Niet van toepassing 
 

6.  VERKAVELINGSPLAN 

 
Zie uittreksel vergunningenregister 
 

7.  PLANBATEN 

 
Niet van toepassing 
 

8.  PLANSCHADE 

 
Niet van toepassing 
 

9.  KAPITAAL- OF GEBRUIKERSSCHADE 

 
Niet van toepassing 
 

10.  RECHT VAN VOORKOOP 

 
Via bovenstaande kaarttoepassing kan je nagaan of er een Vlaams voorkooprecht van toepassing is op een be-
paald perceel in Peer. 
Je raadpleegt het Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' (Harmoniseringsdecreet Rechten van 
Voorkoop – 2007-05-25). Enkel de Vlaamse voorkooprechten die in dit themabestand zijn opgenomen, kunnen 
ook effectief uitgeoefend worden door de begunstigden ervan. 
 
Bij de stad gekend gemeentelijk voorkooprecht, enkel ter info: 
Het perceel is niet gelegen binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan waarop een recht van voorkoop geldt con-
form artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 

11.  COMPLEXE PROJECTEN 

 
Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit zoals bepaald in 
de decreet betreffende complexe projecten. 
 

VERORDENINGEN 

 

1.  GEWESTELIJK 

 
Plan identificatienummer BVO 43014_231_00001_00001 
Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgan-

gersverkeer 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 1997-04-29 
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Plan identificatienummer SVO_02000_233_00001_00001 
Naam Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoor-

zieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater 

Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2013-07-05 

 
Plan identificatienummer SVO_02000_233_00002_0000I 
Naam  Verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 

inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2005-07-08 

 
Plan identificatienummer SVO_02000_233_00004_0000I 
Naam  Verordening betreffende toegankelijkheid 
Status goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2009-06-05 

 
Plan identificatienummer SVO_02000_233_00005_00001 
Naam  Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van 

een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
breedband 

Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2017-06-09 

 
 

2.  PROVINCIAAL 

 
Plan identificatienummer 2.31_02_20 
Naam  Verordening tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring BS 2008-07-02 

 

3.  GEMEENTELIJK 

 
Plan identificatienummer 2.31_2_3 
Naam  Bouwverordening betreffende de beplantingen 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2002-07-10 

 

Plan identificatienummer  
Naam  Stedenbouwkundige verordening betreffende groen-

schermen 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2013-01-17 

 

Plan identificatienummer  
Naam  Stedenbouwkundige verordening op parkeerplaatsen, fiet-

senstallingen en bergingen 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2018-06-13 
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Plan identificatienummer  
Naam  Kaderreglement mbt de aanleg van terrassen voor horeca-

uitbating en inname openbaar domein 
Status Goedgekeurd 
Datum goedkeuring 2003-01-22 

 
De verordeningen vind je terug op de website van de stad Peer. 
 

OPMERKINGEN 

 
De belangrijkste van toepassing zijnde bestemmingen, stedenbouwkundige voorschriften en verordeningen 
vindt u in bijlage terug en maken integraal deel uit van onderhavig uittreksel. 
 
Voor inzage van documenten kan u terecht bij Team Vergunningen - ’t Poorthuis, Zuidervest 2A, 3990 Peer. 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvragers opgege-
ven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die in-
formatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodza-
kelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook ef-
fectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.1 § 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 is het College van 
Burgemeester en Schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stuk-
ken die erin moeten worden opgenomen. 
 
De eventueel bijgevoegde kopie(s) van de kaarten betreffen reproductie(s) zonder juridische waarde. 


