
Notari

NIJ N

l.,laam:

Beùijf:
Straat + luisnunrs:
Fmtæde + gejrpente:

I DE.IT FICA]T E VAI.I DE M¡I/RAGEI
U.Ref:

O.Ref:

Datum aarvraag:

2020-ú32

8112t2U20

IDE{nFlCÄinE VAI'I HEI- oNRffitrlD GOÐ

Nijlen

W0ER|Ì.IGE\6TR31/ 33

Huidfge eigeraar(s):

lêdastrate afdetirg:
lGdætrate sectr"e:

Kadastraat peradnLrfi rer:
Kadætrale aard:

I DE{IHCAT| E VAl.l HEI PERCEEL

NJLA{ I AFD/NlJLtl/
D

2245

ALG.GEM.Dfl.B.IGEB

Daturn oprnaak van doqrrenu 8l12lZ0Z0
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OVRZCHT PLAI.INE'I

Ruirtetijk UiWoeringsptan (RUP), genrentelijk
Nlaam RLP lGm Nijterl
Aþeneen Hanld Rl.P_12026 214_00001_mm1
Datum goed<zuring 10/W/2W
Processtap Bestuit tot goeckzuring

Gaaæsþlan

l.laam

Aþennen Ptanld

Datum goed<zuring

Processtap

À¡edpten

GWP_020m_222_00001 _00001
5/æt1976
Bestuit tot goed<zuring

l-let perceel is gelegen in bestemirEszalev,wgebieden

Barwveradening
l.{aam

Aþerreen Ranld

Daturn goed<zurirg

Processtap

Aþernere balwerordening irøake vregen voor voetgangeßverkeer
B\ l_020m_231 _00001_0000'1

29l%l1997
Bestuit tot goed<zuring

l.ham

Aþennen Ptanld

Datum goed<zurirg

Processtap

gernentetijke bouwverordening voor het velten van bcrrnr
B\^)_1 2026 231_00002_00001

18/@/1979
Besluit tot goed<zuring

Genestetijke stedenbotr*kndige vrordening irEake herìetvâtefl.rtten, infittratie/oot'zianirEen,
hffeloozieningen erì gesdreidetr lozing van afvatvrater en henptvater
s\o_020m_æ3_00001 _00001
5t07t2013
Bestuit tot goed(euring

Stedenbo,¡v'l<trndige Verødening
l',laam

Aþeneen Hanld

htum goedkzuriry

Processtap

gq €stetijke st#lbcxlv\kudige verordenirg iraake openkrdtreøeatiwe verdijven ar de inridrtirg
van gebieden voor dergetijke vedijven
s\o_02m0_233_00002*00001

8/07/2n5
Bestuit tot goed€uriry

l.laam

Aþeneen Planld

Datum goed<zuring

Processtap

O/RZ CI-IT \RCTJNNI NGRI

3. MI{VRAAG TOT STEDE\EOIJWI(LhDIGE \ERGI.ÀNrc "OT.D STEJEL.'

volgede aanvraag tot stedenbanvrkurdige vegr,nniry "o-rd stelset' vrerd of yordt belËr'ìdetd.

1Z026JcfÉ_4(X2

ke dossiemur¡rrr: 2W6 I 156

vanAROl-lM: 513.U2
het çrióten van een neergeinsuoning net 9 v¡ron€etegarheden na slopen bestaande beba.wirE

Betrokkerì petsoorì:

Chris

Bouuælsesteenueg 289

Njterì
Betrokken peßoorì:

Jac

Nijten

41
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van de aanvraag

aangetekende zendi rg aanvraag

mwangstbsruijs uitgereikt door de gerneente

vottedig?

van het adries van de gernadrtigde antreuar aan

sdrçenottege
van het advies van de gernadrtigde anbteraar aan

sôeperml.tege
van de bestissitg van het sdrçenollege o¿er de

var de beslissirg van het sóepencottege over de
De vergmnirg uerd ge,rcigerd.

Ja

31t0512cf/

beroç ingediend bij de bestedige depfatie?
van de betissirE van de besterdige @rtatie orer

beroç
van de beslissiry van de bestedige @tatie wer

Vergunniry

Nbe

N¡ee

beroç
beroç ingediad bij \'laarse regeriry?

de Raad van State?

deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige attesten opgenornen in het vergunningenreg¡ster van de
N'rjlen

Niar*botx nnergezirsuoning
12/07t2û6
12/07t2W6
Ja

15/1U2m

De aanvraag kreeg een øEunstig advies van de gernaôtigde anbtenaar

ætut2n7

de

n

14. MIMAGEN STEDÐ\BO|WK,ìDGE \mcLÌ'l.ül.¡G REGUJffiE PROCEilnE 2009

De voþede aarvraag tot stedenbouv\kmdige vergrmiq regt-{ire yocedre uerd of uordt belrandetd.

Dæsiemurrmer : fl46]01t -M
Creræertetijke dossiemunrrer: 2012/ 111

Dæsiernurnrnr van AROl-lM:

Onderuerp: het oprióten van 4 patioronirym + een nsgeimuoniry net 5 vrmtgebgerúeden en ødergroróe parkergarage

Betrokken persoorì:

Mafters Christiaan

Bou\ etsesteen eg 289

2560 Nijten

Aard van de aarvnag
Wordt de proceùre, gestart als "ÆTVER" of "ÆTVEROS",

voortg€zet in dez€ lnndetiry?
Datum aaryetekende zendiry aarìvraag

Datum mWargstbaMjs uitgereikt door de geirente
Dæsier vottedig?

Datum mtificatie van vo[edigheid aan aarvragr
ls de neda^€rkirg van een architect verflidrt?
Datum van de betissing van het sdqarcttege c¡rer de
aanvraag

Daturnvan devezendirg van de bestissiry van het
súepencdtege orer de aarvnag
Werd de bestissirg tijdig getroffen?

Aard van de bestissiry van het súepencoltege over de
aanvraag

Werd beroç irgediend bij de bestedige deptatie?
Datum indieniry beroep bij betadige dçutatie
Datum van de bestissirg van de bestadige deptatie wer
tæt beroç
Datum van de vrænding van de beslissirg van de
beteidige deptatie wer het beroç
Aard van de beslissirg van de besterdige depfatie wer
læt beroep

Werd de bestissirg aarEera[en bij de Raad voor
Vergumirysbetwisti rEer?

ls de bestissirg aargera[en bij de Raad van State?

Aantal fasen in de vergunning

Nian$bouw eengøinswrring

Zat tater irgwdd vorden

útu|/2012
úß7t2012
Ja

20tuzt2012
Ja

?2t10/2012

29t10t2012

Ja

Vergunnirg

Ja

20t11t2012

0710212013

18/0212013

Het beroepôrift uas aronwanketijk.

BetissirE niet aargeratten (of het beroç bij de RvVis oncnWanketijk).

Ì.lee

01

deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenornen in het vergunningenregister van de gerneente
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or deze onroerende goederen zijn er geen bouwmísdrijven opgenornen in het vergunningenregister van de geneente Nijlen

r deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossiers opgenorìen in het vergunningenregister van de

erreente Nijlen.

deze onroerende goederen is er geen verkavetingsdossiers opgenonen in het vergunningenregister van de geneente Nijlen'

deze onroerende goedøen zijn er geen meldingen opgenofilen in het r,eçunninganregister ran de gemeente Nijlen'

r deze onroerende goederen zijn er geen attesten woonrecht opgenorren in het vergunningenregister van de gerreente Nijlen'

deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen ofconstructies opgenonen in het vergunningenregister

n de geneente N'tjlen

deze onroercnde goederen zijn er geen omgevingsvergunningen opgenonEn ¡n het vergunningenregister van de genEente

Nijlen

zo¡er bekend u'qdt cf vrærd ç het qlrærend god een

uitgeoefsd edd is vas er een inrichtirg galestigd,

in bijlæe 1 bij vr-ARBo

Histo'ische activitdt
19T7lHlN/814

uitbreidet uasserij

17.3.6.2'a)
8/06/1978

X

Dossiettype:

Dossiemunrrrer:

Orderuerp:

Rubriek:

Getdig van:

\4areboode: A

tot:

JA NEMUzuB.INAruUR
X

zwer bekardijn er rnb.t. ç het cnrsend goed (een)

ni lizuvergunning(en) afgelwed,
mi liannelding(en) mWangen

a, voor votgede activiteit of inriúting:

Dcsiernunrrer: I 969/Hll'{/l'{lJ/S1 6

Dossi at¡pe: Overi ge (teef mi ti zu)

Orderwerp:vasserij

Dæsiernumrnr: I 955/Hlll/NlJ/301
Daturn besti ssirg : 1 I M I 1955

n-br. 45.4.d); lGsse 3; Voedirgs- en gerrctmiddetenlndstrie (otrtag, ua|f|firu of ven'rerkirg van dietijke ar flantaardige

podwten). lnridrtirgen voor f,.t ¡.i'ut ¿"t* van andere yoOìrctenîan diertijke oorsprong: Vei<oofsF¡rten van producten van

ãiJijËç[¡5pr"1g litu*, ui, en gwoþette) atsook de aan die vatooppnten veócxden uitsnijderijen

Dæsiernunrrær: 1 %9/Hl N/NIJ/S 1 6

Dæsiernunntr : 1 9Tl lHlW 81 4
Datum bestissirg : 8106 I 1978

5 kw tot net 100 kw, \ranrìeer de inrichtirU
Æ. b); Kasse 3; Wasserijen nEt eefl geïnstatteerde totate dijfkracht van: en

of gedeettdijk is getegen in een Cebied ander dan een indrviegebied

Kasse 3; nel<triciteit TrarsfoffnatoreÍì (getruik van) nEt een individÆd norninaal vefiTþgefl van 00 KVA tot eÍì
rùr 2.2.

ffEt 1 .000 KVA gwaadijke
nbr 7.3.6. 2 a); Nlasse 2; Cte/aarli ke stoffen Niet onder 17 2. en 7.4. vattende inrichtirEet of optagflaatsen voor

podlctet. Voor detoepæsitg van þE rubriek vorden als 'geraartijke podrten besdruud, de stoffen bedoetd n bij tage 7 bij

het Vlarem. 0ptagflaatset voor vtoeistoffen nEt eefl mtvlanmi ngsÊnt lrcger dan 55 naar dat 1m 'c niet weftreft, nEt
van

totaaI inhotóverrngen dan ?:0.000 tot en nFt 500.000 bij
uiüonderitg van deæ t)edoetd orìder nJriek ¿8, nEt eerì van rEer

uitstuiterd ordergraÉe oPtag of

Dæsiernunrrnr: I 988/Hll'U1 062

Datum bestissirg : 15 I 06 I 1989

bij orbinatie varì odergrmóe of bwengrmôe op6lag

b) ]{asse 3; Wæserijen nEt eefì gdrmtatteerde totate dijfknd't vatìl 5 KW tot eÍì nEt 00 kw, Ì\anrìeer de inriótitg
nùr 46.

indrstriegebiedof Cedeettetijk ts getegen n een gebied ander dan een

1 l{asse 3; nel<triciteit Transfmrntoren (gebruik van) met een individrcet ncxninaal vemìogefl van 100 KVA tot en
n-br 2.2.
nH. 1 .000 KVA

oplagflaatsat vool' geraartijke
nùr 17.3.6. z b) l'(asse 7; C'eraartijke stoffen Niet onder 17 7. en 17.4. vattende nridtingen of

productar Voor de toçæsitg van fuß rubriek vorden als 'gwaartijke poductet besdnud, de stoffen bedoetd n bij tage 7 bij

0plagplaatsen vloeistoffer'ì nEt een onwtanmi ngsÊnt hngr dan 55 "c, maar dat 100 c niet o/ertreft, rnet
VATI lÊt Vlarem. voor

dan 20 000 tot nnt 500 0m bij
uiÞoderirg tu bedoetd rrder nlTiek Æ, nEt eefì totaat ir*rotóvenrngen van nEer en

van

uitstuitend bwergrmôe
X(een) nilia.rrrcrgunningsreglenentring

úniet

r¡astgestetd inzakegoed orertredingen aPzwer bekend zijn oP tÌ€t cnroerend

Dæsiertype: Histcrische activitdt



Dossiemunrrrr:
Orderwerp:

Rubriek:

CetdÍg van:

1988/HlN/10ó2

uasserij
17.3.6.2"b)
15tCßt1989

Varebocode: O

tot:

DegennmtebeschiKvs het mrqend goed wer een attestvan het O/Afilregister:

Attest M/NIJLEN/OS9

X

l-let mrsend g€bied is geleg€n in een bescherningszcre rcrd een r¡aterwineebied. X

Bedndt zich, vr zcver bekend, ç het orrmend goed

een bæ?
æ ja, is læt perceet voø zwer bekand, opgaænren in
een bosbeheersdan

X

l'let qrroerend gæd is gelegen in eeri Vqelrichtlijn- d l-hbitatrichtlijngebied X

Vs zoter bd€nd kan ç het anrøend goed q bæis van het decreet Natuurbefrcr¡d een recht van vøloç v,sden
uiÇeoefend.
æja, çbæisvan:
- tigging in he Vaans Edogisó l.let\ €rk (VEN)

X

HUIS\ESNNG, GRôI} SI PANM{BFI FIDB.I ECSIC}¡¡E JA NEE

l'let mrøend goed is gelegen in:
een voorvemiet¡wi rgs gebied X

een uonilrqbor$r,qebied X

een ind.strieterrein aangelegd door de geinente:
- in lret kader van de vetgwing ç de eononisdre erparsie
- ÍEt stem van het Vaans ga^est

X

l'let mroerend goed is çgencræn in:
- de geaestelijke irventaris van de leegstaande en/of ven aartocde be*ijfsruirnten

lÞe gegerens dient u e te wagen bij het Vlaans Gã^æst

- de inventaris van leeqstaande, oruesdrikte eî.ì/of orbe^oonbare en ven^âartoosde eebou^erì erì/of $onineefl X
. het geneentetijke register van mbebouude perætar X

ùn te væten d l¡et mrs€nd goed gelegen is in gebied ræt recht van vryl<oç (rw) kan u de nnest recente gegerens

lerugvinden ç de uæbsite wn Geeunt ander ú¡errub€stand " Recht van Vskoæ" .

BESCFIRA4I NG ONROBB{D RFGOÐ JA NE
Vry zo¡er bekend is het cnrsend goed:

- opqeærnn in een lijst van besdemde nuunenten X
. een definitief besóemd nsrunrent X
. opqenqrpn in een mtuetp van tiist van besffie staó- of dorFe€zióten X

- een definitief besdnrnd staó- of doÞgezidìt X
- getegen in een besdærnd tanóúap X
- opgenaÌæn op een lijst van besdnnde aróedogisdre npnurrBnten en/of zones X
- opgeronren in de irventaris van lrct ba¡rnkudig er"fgoed X

AI{HE RFDIÐETBMRHM{ VAT.I ætr.¡BAAR NUT JA NE

X

X

X

X

X

X

X

bou¿uerbod binnen 100 m ran de rand ran een bos

bou¡¡erbod binnen 10 m ran de landsgrens of 5 m wn de grensvræg

bouwvije strook langs autosnelrrrægen

opruiming ran struikgewas naast spooruægen en buurtspoorvrægen

plaatsing wn elektriciteitsleidingen

\enoer \an gasachtige producten

bouuerbod in de nabijheid wn luchtharcns

te vrcten of het onroerend goed bezuaard is met erfdien$baarheden van openbaar nut, zoals opgenomen in de atlas der
wn 1841, geliew wor wrdere inlichtingen de digitale kaart te raadplegen onder http://wulv.geopunt.be

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

wlgende:
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BEÂSÏNGtr.I JA NE
Op het anrøend gged zijn gennertebelastingen van t@assing

¡ belastir€ op tueede ve"tfijven X

. betasting op niet-bebcuude grcnden X

RUIL\BI(A\EING JA NE
l-{et cnroerend goed is ge{egen in:
een zone aarqs sen ats vatbaar voor ruitvetaveting, overeed<orstig art. 5ó van de Wet van 22 juti 1970 op de ruitverkaveting van
tandeigendorrnæn.

X

WA-TRTGTS JA NE
Yq zo,tq bekend is het qrrøend goed gelegen in:
Overstroni rgsgwæti g gebied X

Opnrerkingen

Dit formrlier heeft lot,rter een infonrntie¿e vaarde en yerd opgestetd aan de hand van de nmnpnteet in cxr bezit ljnde gegwers. Het
genËentebestuur is niet verantw¡ordetijk voor de juistheid en vottedigheid van de ventrekte infonmtie.

Hoogadrtend,

\4aaften Horermns

OngwirEsanbteraar
in ç*adt van de aþenrcen directzur
d.d. 16juti 2018

Paut Veóeed<

De burgeneesta*en afnn
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