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PI-AIü{ENREGI STER

k Uitvoeri ngsplan (Rt.t), provi nciaal
Kleinsteddijk gebied Maasmechden
Rl.,F-7m00-213-11001-00001
Algøneen
Rui rntêl

i¡

Nlaam
Planld
Datum gædkaling
Processtap
Opmerking

2o13{,247
Besluit tot goedkaÍing
Deddan 6 is uitgesloten

Uitvoeringsplan (Rtt), geræenteliik
Bæeind
RtF_731 07

4_00001 _m001

Planld
Datum goedkanring

2010{sû2

Processtap

Besluit tot goedkzuring

Bestønmirg

1

i21

ãne rcq steddijk nonen art

1.3

GeweÍplan
Ìlaam

Limburgs Maasland

Algenreen Planld
Datum goedkadrg

GWP_020m_2_00020_00001

Processtap

Besluit tot goedkaling

1980{901

ng
1.0: Woongebieden

de schaal nan het gewedplan

De r¡'oongebteden zijn bestønd \oor \ ¡orì€n, alsmede wor handel, dienstwrlening, ambacht en kleinbedrijf
\oor zq/er deze taken wn bedrijf orn redenen ran goede ruinfdijke ordenirg niet in een daartoe
aangerr,ezen gebied nroeten r¡orden @ezondød, \oor groerìe ruirnten, roor sociaal+ulturde inrichtirBen,
loor operbare nr.rtsloozieningen, wor toeristiscle roozienirgien, roor agrarische bedrijlen. Deze
bedrijwn, roozienirgen en inrichtingen rnogen ecl-rter nnar ì orden toegestaan rcor zorær ze wrenigbaar
zijn met de mmidddlijke omgeMrìg.

isde beúemming voor inbrpreüatie r¡atbaar

Bjzonder Plan nan AanleS (BPA
Bourwerordening
Naam

Algøneen Planld
goedkeuring

Cænreentdijke bornnerordening met betrekking tot bedantirg ran 07 mei 1993
BVO_0æ00_233_00@1_00004

199ô0547
Besluit tot goedkarirìg
Genreentdijke bouanercrdening betrefrende aanwllende bdastirg parkeerflaatsen

Planld
Datum goedkzurirg

BVO_02000_æ1_00003_00003

Processtap

Besluit tot goedkaring

201ñ2ß

Nlaam

Genreentdijke bour,uetordening betreflende parkeerpaatsen

Algerneen Planld
Datum goedkzuring

BVO_02000_æ1 _00002_000û2

Processtap

Besluit tot gpedke¡ring

llaam

Besluit ran de Vaamse regering ran 29 april 1997 houdende
bouunerordening irzake uægien wor tætgangøsrcrkeer
BVO_02000_231_00001_00001

Algøneen Planld

19p0o2-2o

Datum goedkanring

1W7&æ

Processtap

Besluit tot goedkeurirg

\aststdlirg wn een algernene

Stedenbouwkundige Verordening
l-lerndwaterpritten, infiltratieræzienirgen, h.rfrnæzieningien en gescheiden lozing ran añaluater en

Naam

Algøneen Planld
Datum goedkeurirg
Processtap

herndwater
svo_02m0_2æ_00001_00004

201347{5
Besluit tot goedkeuring

estdijke stedenbouwkundige lerordenirg breedband

f¡aam

CaiT

Algenreen Planld
Datum goedkzurirg

svo_02m0_233_00m5_00005

Processtap

Besluit tot goedkzuring

l\aam

Openluchtrecreatiele wrbijren en de inrichting ran gebieden roor døgdÜke \erdij\en

Planh

2017{6{9

svo_0æ00_233_00002_00001

Datum goedkafing

200il7{8

Processtap

Besluit tot goedkeuring

l{aam

@meentelijke stedenbouwkundiç rerudening Mdding r,rordt reçunningsplicht ran 26 ncnernber2010

z6

Planld
Datum

goedkerirg

svo_tæ00_233_00006_00001

æíù11-2s,

Processtap

Besluit tot goedket¡ring

N¡aam

Tljddijke huislestirg wn seizoernrbeides

Algøneen Planld
Datum goedkeurirg
Processtap

svo_02000_233_00004_00001

Nþam
Algerneen Planld
Datum goedkeurirg

Ger¡æstdijke stedenbcn¡ukundiç wrordenirg ivake toegankdijkheid
svo_02000_æ3_00003_00004

Processtap

Besluit tot goedkeuring

2008Ð$æ
Besluit tot gpedke.¡ring

æÍ{e10

3l'/6

UITTREI(SE- VERGI'¡NI]{GENREGISTER
8.3. AAIWRAAG TOT STEDENBOIJWKUNDIGE VERGI.JNNING'OIJD S]ELSEL''

bneentd ij ke dæs iemummec

1WtU7t'l

Cnderwerp:

Wonirg
Nieuu,bau eengezinsnoning
26/0t1950

lan de aanvaag
Datum aargetekende zendirg aanvìaag
Datum mtwrgstbarvijs uitgereikt dær de gøneente
Dossier dledig?
Datum wn de beslissing wn het schepencdlege oær de aanvaag
Aard ran de beslissirg wn het sclppencdlege oer de aannaag
Werd beroep ingediend tij de bestendiæ deÊfatie?
Werd beroep irgediend hij Vlaamse reg€ring?
ls de beslissinq aanger€llen bii de Raad çn Stáe?
Aard

B. 13.b

01/07/1950
Ja
1¿ll0&1950

Vøgunning
N¡ee
N,lee

Nlee

VERMOEDEN VAN NIEI-VERGI.'¡DE WERIKEN

Er is een \errnoeden dat de bestaande toestand \an let gebou\,v of de gebouwen niet cnpreenkornt met de wrgunde toestand. Er uerd
mdastaande çrnerking(en) geen proces+erbaal opgpstdd.
- uitheiding aan de achtezijde un het hæftgebouw;
- flaatsen ran een \€randa aan de achtezijde wn het hoofrgebour,t4
- flaásen ran een vijstaande garage in betondaten;

wor

Vær deze onroerende gpederen zijn er geen onrgevingsærgunningen opgenornen in het wrgunnirBenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er

çen #denbor¡rkundige atbden

Voor deze mroerende goederen zijn er

çen

Voor deze onroerende goederm zijn er geen
Voor deze mroercnde goederen zijn er

planologiscfie

atþSn

opgerìornen in het ragunnirgenregister.

opgierìonìen in het wgunningenregister.

bowvmidrijven opgenorÌìen in het rergunnirgenregister.

çen planbabn- of planschadedosiersopgenomen

in het wrgunningenregister.

Vær deee qrroerende goederen zün er geen rrerkawlingdosders opgerrcnîen in let wrgunnirgenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen
Voor deze mroerende goederen zijn

Vw

meldinçn

opgerìonìen in het wrgunnirgenregister.

ø çen atb$en woonrecht

deze mroerende goederen is er geen informatie

opgenornen in het wgunnirgenregister.

orer gebowven of con*r¡cÍies opgerìomen in het rergunningenregister,

Opmerkingen
1' l-bt uittrelsd uit het vergwìningenre€ister gedt aan welke infornstie o/er één of neerdere dær de aavræer opgeget¡en pe'cedsnunrers is çgernnen in hd
vøgunnirgenregbter. Ei len geen gøantie gegerven w orden dat deze infornstie vdlecJig is. Zo kunren pecedsnunrers in de loop der t¡il ge'¡/ ijztgd zün;
2l l-þtfeficlat in lþtvergunnirgenrqjster venrdd is dat een stedenboxvh.rrlævergunnirg cf vekardirEsvergumirE bestaat, bdd€nt n¡et nooc¿aldijkdatwatwerldük
r,itgwærd is wereerstørt net de vergmrirg cf dat alles wat vergurìd ¡s, æk dfec'tief uitgevsd is;
de werærstermirE vil het
3' ôrìform 5.1.5 vä ê Vlaanse ôde,r R¡intelijke O&nirìg is hd cdlege van buçrEester en schep€nen verðtwotdelijk
vergwìnirgerregbter nd de stuldcn de erin Íæten worden opgerþlrErì;

vt

zün.

4t6

JA

Rt,I II'ITE-I JKE ORDEN I{G

onKrercnd

NEE

NB

x

wefd

zonder dat een \rerl€ì/el

rs

MIUH'ENl,lAruUR
Voorzorer bekend zijn er m.b.t het onroerend goed (een) miliewergunning(en) aQelerrerd, of milieumelding(en)

JA

NEE

NB

x

ontvangen*

b

rørclgmde

ja,

actir,iteit of inrichting:

'l-þtzdfie gddt roor lopende rergunnirgen uit woegere reglønenteringien: ARABexploitatiaequnnirg, añaluatølozing,
añalrenærkino. oronduateffvinninq. ...
Voorzorer bekend zijn op het onroercnd goed orrertredingen op (een) miliewergunningsreglementering*
msfgedeld inake niet gemelde of rærgunde inrichtingen.

*

l-þtzdfde gddt roa niet-rergunde inrichtirgen in strijd rnet voegere reglernentøingen:
añalr¡aterloziru, afralwmærkiru, qrond\^/ateminning, ...

x

ARABexfl oitatiaærgunning,

x

voor boderweronùeinigi ng
nricfiti ng Seìæligd met een ngco
de
of acüvibit isof werd
l.þt onroerend qebied isgelegen in een beschermingeone rond een wabtwingebied.
Bevindt zich, voor zover bekend, op het onrcerend gioed een bos?
zo ia, is het perced roqzorer bekend, opgerìomen in een bæbefeesplan
onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of l{abitaüichtlijngebied
ja,:
gebied is integraal beschennd
alleen de
d¡t

x
x
x

beschermd:

x

l.þt onroerend goed is gelegen in een VEN (Vlaams Ecologisch l{etwerk) of lVOl,¡ (lnbgraal Verweving+ en

Onder$unend Netwerk)

x

onroerend goed is ge lege n i n o\tersfomi ngsgevoeli g gebied
Efüctief
l.þt onrcererd goed is gelegen in een ridcozone voor orærstomingen
l.þt onroerend qoed isqeleqen in een dsnaalgebied
In welke zuiræringeone bevindt zich het onroerend goed

x
x

Centraal g€tted

ú

vtc¡d

Mds

nBq dat

&t

M ddd

ovelrying md æn zuiverinçzoæ g#ætærd. Dit is w:mffiük te verkWen dær &tærùEwkeûgheI
zc'witß- ü tituæ/li,ßdatH]. wl cle VÎ,tivt w ean carecte irúaprdatie.

HUlSVEST|lrlc,

l-bt onroerend qoed isqeleqen in:
inwntaris wn de
De gerneentdijke inrentaris

cROilD

er/of

E¡ìt PAI.IDENBE-ED EN ECOñlOlltlE

JA

x

x
x
x

ofonbanoonbare
irwentaris wn
l'þt onrcerend goed is opgenonren in het gemeenbliike rcgi$r van onbebouwde percelen

x

confomibibatted afrelerred voor de woning

BESCHERMI t¡G OÌ\¡ROEREND

ERF@ED

Voor zorer bekend is het onroerend goed:
\€n
ran beschennde monumenten
rn een
- een definitief beschennd monument
- opqenqÌìen in een ontrnæm ran liist lan beschennde stads- ofdorpsgezichten
een

defi

nitief beschernd

stads- of

- gelegen in een beschermd landschap
- ofnerìomen in de inræntaris

wn het bot¡t¡ftundig erüoed

NB

X

wwaarlrcde

wn leegstaande uonirgen en gebot¡wen

zo ia het mroererìd ooed is opoenornen inentaris wn:
De gerneentdijke inrentaris \an \€rwaarlocde vroningen en gebouwen
zo ia het onroerend qoed is omenornen inentaris ran:

Er is een
¿o ia, op:

NEE

JA

NEE

NB

x
x
x
x
x
x

16

JA

AM)RE ERFDIEñSTBAARICDEN VAtìl OPENBAAR NUT
Voor zorer bekend is lret onroerend goed bezwaard nret anderc erftiensfbaarheden r¡an openbaar nut:
- mderqrondse innerninq rcor
- plaatsinq \€n dektriciteitslddirnen
- ì€r\oer ran qasachtiqe producten
- petrochernisclp leidiruen:
- zandtransmrt leidinqen:

of

x

.çruimirg tan struikgaaæ naast spooruægen
en buurtspooru¡eqen

x

.erftierstbare stræk largs uderlopm wn 2de en 3de
:ateoorie tbv. ruimirnsr¡ærken (v,atqevirn 28.1 2. 1967)
-rcet- en iaagpaden (buurtuæsen)
-

NB

x
x
x
x
x
x

- bot¡vuriie strook langs autæneluæg
- bouu erbod binnen 10 rneter \ân de landsgrens
5 meter wn de qrersweo

NEE

x
x

andere:

VOOFü(oOPRECIITEN

l-þt decreet van 25 mei ãþ7 houdende de harmonisering r¡an de procedures van voorkooprechþn is op I oktober 2012 in werking
gebeden en voorz¡et in de oprictfing van het e.voort<ooploket Ale infonnatie aangaande befaande en úoekomlige voorkooprechbn is
in dit loket brug b vinden.
Meer inbrmatie: https¡//www.vlm.be/nl/themadVlaamægrcndenbank/evoorkooploket

JA

BE-ASNNGEN

Ib

- alqemene mil

iqrbdastinq

.

hefirn op ren¡vaarloæde $,mingen er/of sebou,'t/€n

.

hefinq oo \erkrotte r¡roninqen ery'of qebCI¡t,æn
belastirn op niet bebot¡r¡de qronden, gdegen in gebieden besternd wor indstrie en palend aan een uitgenste uæg

-belastim op hnæede wdiiwn
. belætirn op rakantie, zomer- en næekendhuisies en catrcûìs

Opmerkinçn

Ett fonrutier lÞeft touter een infamatiet/e vw&' l*t gerneentebestuw is niet
infmrøtie is vænwnelük gúasærd op beschikbare digitde gegeuens.

Îp l: u kan de r¡,ætgeüng ruirntdijke ordenirg nalezen ç

NB

x
x
x

- leeqstarìdshefinq op gebou/t¡erì en uonirEen

-

NEE

qerneenbbelad¡ ngen d¡e mogelük r¡an toepasdng zijn kunnen opgewaagd worden bij de çmeentelijke ontvanger,

x
x
x
X

wnn@elijk

vær de juistheíd en vdldigheid

evan' fuvenstaande

umv.arpeüng.üaandercn.be

Tip 2: het wr,¡ærken ran uw uaæ kan tot 30 dagen in beslag nq¡en. Stuur ms dr.¡s tijdig uw aan\rag€n dG orn de ondertekenirg wn de rntariële akte
niet in lret gednang te brerçpn. Wij kunnen geen garantie gaen dat uw vaag tijdig zal behanddd '¡rcrden indien u eerÌ antìiì,oord rærwacht ç minder dan
30 dagen. Dank wor het begrip.
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