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Ruimbl ij k Uitvoeri ngsplan (Rt F), provi nciaa

tlaam

l

Kleinsteddijk gebied Maæmechden
RtP 70000 213 11001 00001

Planld
Datum goedkzurirg

zJ13m47

Processtap

Besluit tot goedkaring
Dedflan 6 is uitgesloten

Opmerking

Uitvoeringçlan

(Rt

F), gemeenblijk
Bæeind
Rt F_731 07_21 4_00001 _00001

Planld
goedkeuring

2010Æêo2
Besl uit tot goedkeuring

Processtap

&ne rcor steddijk vrcnen art 't.3

Bestønming 1
Besternmirg 2

ãne roor larddijk

vronen art 1.4

Gewedplan
Umbuçs fithasland

Naâm

GWP_02000 i2_00020_00001
19804941
Besluit tot goedkeuring

Planld
Datum goedkerrirg

Processtap

Bedemming

Artikel.l.0: Woongebieden

De rr'oongebieden zijn besternd \oor r¡/orìen, alsnrede roor handd, diershædening, ambacht en kleinbedrijf
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aangs,\¡ezerì gebied moeten rarcrden a@zonderd, \oor groerìe ruirnten, roor sociaalculturde inrichtingen,
roor çenbare nr.dswozienirgen, \oor toeristisclre roozienirgien, wor agrarische bedrijwn. Deze
bedrijrcn, roorzieningen en inrichtirgen mogen echtø rnaar \ orden toegestaan \ffi zo¡er ze wenigbaar
zijn met de mmidddlijke orngeùrnS.
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Bjzonder Plan nan AanleS (BPA
Bor.rwrrercrdening
l',laam

Planld

Cæmeentdijke bouvr,rerordenirB met betrekking tot beplantirç ran 07 rnei
BVO_02000_233_00004_00004

196

Datum gædkanrirB

1996{547

Præesstap

Besluit tot gpedkering

Nlaam

Cæmeentdijke bouwverordenirp betreftnde aanrullende bdasting parkeerflaatsen
BVO_02000_231_00003_00003

Algerneen Planld
Datum goedkanring

201æ243
Besluit tot goedkzuring

Gemeentdijke bouwwrordening betrefutde parkeerpaatsen
Planld
Datum goedkanring

BVO_02000_æ1_00002_00002

Processtap

Besluit tot gpedkering

1W42-n

8

Naam
Planld
Datum gioedkzuring

Processtap

qnl 1W7 houdende raststdlirg wn een algenìene
Besluit wn de Vaamse regering ran
bouu*erordening irzake uægen t,w rcetgangøsrcrkeer
BVO_0æ00_231 _00001_00m'l

1æ7&æ
Besluit tot gpedkeurirE

Sbdenbouwkundige Verordening
l-lernd\,ratqputten, infiltratieloozienirgen, h.rfrnoozieningen en gescheiden lozing wn aflaluater en
hemdwater
svo_02m0_233_00001 _00004

Planld
Datum goedkadrg

201347{5

Processtap

Besl uit

Naam

Cærrcstdijke stedenbou*kundige wrordening breedbarxl
Planld

tot goedkanring

svo_02000_æ3_00005_00005

Datum goedkarrirg

2017{6æ

Processtap

Besluit tot goedkanring

l.¡aam

Openluchtrecreatiew rerUijren en de inrichtirg wn gebieden wor døgdijke wrbltjwn

Algemeen Planld
Datum goedkzuring

svo_tæ00_233_00002_00001

Processtap

Besluit tot goedkzuring

200æ7{8

z6

Cæmeentdijke stedenbouwkundiç rerordening Melding
Planld
goedkzuring

r¡odt rergunnirgsflicht wn 26 nc¡ernber 2010

svo_02m0_zæ_00006_00001

n1ù11-%
Besluit tot goedkeuring

N¡aam

Algøneen Planld

Túddijke huisrestirg wn seizoenarbeiders
svo_û2000_æ3_00004_00001

Datum goedkaring
Processtap

200&0s26

Nâam

Garcstdijke stedenbou,¡kundige rercdenirg irzake toegankdijkheid
Planld

Datum goedkzurirg
Processtap

Besluit tot goedkeuring

svo_02000_æ3_00003_00004

2011{È10
Besluit tot goedkeuring
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UITTREI(SE VERGTIì|N| I.¡GENREGISTER
13.b VERMOEDEN VAN NIET-VERGI,hIDE WERKEN

is een rennoeden dat de bestaande toestand ran het gebouw of de gebouuæn niet cnæreenkornt met de wgunde toestand. Er uærd wor
oprnerk¡ng(en) geen proces-\erbaal opgestdd.
uitheidirç aan de achtrzijdetan het l'æftIgebol$1
fladsen wn een reranda aan de achtezijde wn het hoofigebouvu
flaatsen ran een vijstaande grage in betondaten;

deze mroerende goederen zijn er geen
deze mroerende goederen zijn er

omçvingsærgunningen opgerìonten in het wrgunnirgenregister.

çen Sdenbouwkundige

deze onroerende goederen zijn er geen

Sdenborn¡vkundiç

vergunningen opgøunen in het wrgunnirgenregister.

atb$n

opgenonì€n in het wçunningenregister.

deze onroerende goederen zijn er geen planologische atbsúen opgenornen in het wgunnirgenregister"
deze mroerende goedervr zijn er geen bouwmisdrijnen opgenornen in het wrgunningenregister.
deze onroerende goederen zljn er geen

planbabn- of planshadedosders opgemÌìen in het wrgunnirgienregister.

deze mroerende goederen zijn er geen verkarælingsdoders opgerìoíìen in het wgunnirgenregister.
deze qrroerende goederen zijn er geen meldingen opgenom€n in het wgunnirgenregister.
dgze mroerende goedersì

zin er çen atGden woonreút opgenonten in het wrgnrmirgenregista-

deze mroerende goederen is er geen infurmatie

orer gebouwven of consût¡cfies opgerìornen in het wgunnirgsnregister.

Opmerftingen

1' l-Þt uittr€ksd út hd vagunnirg:rre6ister gedt aan wdke inforÍdie o/er één of neerdere door de aarìvr4er opç¡q,even percedsnunrers b çgernren in tld
vergm6rgeffegbter. Ei l€n g€€n gtrætþ gpgevenwrden datdeze inforndþvdledg is. Zo hinrÞn pecedsnurners in de loop dertiil gewiPþdzijn;
U l-btfeitdat in hetvergunnirg€nrqisterverndd is dat eenstedenbd¡ rhndge vergurrirg cf verkardirìgsvergumirg bestæt, betelent r*¡t næúaldükclatwatwerldük
uitgeì/ærd is o/ereerstent ret die vergLrìrirg cf dat alles wat vergund b, æk dfect¡d uitgs/sd b;
3" Ocrìform 5.1.5 van de Vharse ftdex Rrintelgke Odening is hd cdlege van bugeneester en sclEpenen vera'ô¡rudelijk voo de orereerEteÍring vfl het
vøgunnirgr:rregbter rEt de sfuld€n de erin fiæten worden opgerþnEn;

zin.
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MlLlzu EN I,IATUUR
Voor zor¡er bekend zijn er

NEE

weld

zonder dat een \rerkavel

ts

onnoerend

NEE

NB

x

m.b.t het onroerend goed (een) mi liewergunning(en) afteleved, of milieumelding(en)

ontvangen'

b

ja, wor wlgende activiteit of inrichting:

-l-{etzdfue geldt loor lopende rergunnirgen uit voegere reglernentøingen: AMBæxploitatierergunning, ahaluaterlozing,

añalren¡erkino. oronduaten¡¡innirn. ...

x

zorer bekend zijn op het onroerend goed oìrerbed¡ngen op (een) miliewergunningsreglemenbri ng*
irzake niet gemelde of rrergunde inriclfingen.
Fletzdfre

r,oor niet-rergunde inrichtingen in strijd met voegere

reglønenterirgen: AMBcxfloitatioæçunning,

x

zoì/er bekend waser voor 1 juni 2015 een inrichting gewligd met een ngco voor bodenveronbeiniging
(inrichtingen opgenomen n bijlaç 1 bij VLAREBO) of waser na 3l mei m15 een nrichting ger¡edigd met een ngco
1 van Vlarem r).
bodemrcronbei nrgrng (indctrti ngen opgenonren tn

rde inrichti of activibit isof werd
de
llet onroererd sebied is gelegen in een bescfierming=one rond een
zich, voor zoner bekend, op het onrcerend goed een bæ?
rn eefì
\ærzc¡\€r
is het
onrcerend goed isgelegen in een Vogeldchtliin- of Þlabitatic*rtl

ij

x
x

x

nçbied

ja,:

gÉied is integraal beschennd
alleen de

dit

beschermd:

in een VEN (Vlaams Ecologi*h ibtweú) of lVOt¡ (lntegraal Venreving+ en
onrcerend goed is
unend
onrcercnd goed isgelegen in or¡ersfomingsgevoelig gebied

x
x

Etuctief

x
x

ts
in een ridcqone voor
onncercnd
rn een
ls
onrcerend
ln welke zuivering=one bevindt zich het onroerend goed
@rtraal gebied
dør Mffinàwkeurigþsful,

HUSVESTIiIG, cROl.¡I} EN PAIIDENBELED EN ECOt\¡OttllE

l.þt onroerend qoed isEeleqen in:
inentaris lan de

erúof

JA

inrentaris

Er iseen
zo ia, oo:

wn

of

is opgenonæn in het

x

x
x

mba¡oonbare

çmeenbl'rjke

re

gider rran onbebouwde percelen

x

conformibitsatte{ aQeleræd voor de woning

BESCI ERMI I,IG OTIROEREND ERFGOED

Voor zorer bekend is het onroerend goed:
çn beschennde monumenten
\an
tn eefì
een defi nitief beschennd monument
- ooqenomen in een mtr¡ærp lan liist ran beschennde stads- of dorpsgezichten
stads- of
een def nitief beschennd
I

in een beschennd
- opaenorìen in de imentaris ran het bot¡ukundig erEoed

NB

x
x

wwaarloosde

g€rneerìtdike inrentaris ran leegstaande uonirgen en gebot¡wen
inerìtaris \an:
rs
het mroerend
De gemeentdijke inrentaris lan wrwaarloosde uoningen en gebotrrllen
zo ia het onro€rend qoed is ooqenornen inentaris lan:

tþt onrcerend goed

NEE

JA

NEE

NB

x
x
x
x
x
x
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AT{DERE ERFTIEI\FTBAAR#DEN VA¡iI OPENBAAR NUT
Voor zover bekend is het onroerend qoed beailaard met ander€ erftienslbaarheden van openbaar nut:
-

onderurondse innerninq

JA

NEE

lmr

NB

x
x
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- \ief\Oef \An
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x
x
x

strook lanqs autæneh^êg
bouu erbod binnqr 10 meter wn de landsgrens of
meterran de

- bouwwiie

x

çruimirg un struikgearas naast spænaegen
en h,rurtspoor!rcqen
erfuierstbare strook langs v'/aterlopen wn 2de en 3de
-

X

28.12.

tbM.
-

rcet- en iaaooaden hrurh^æqen)

-

andere:

x
x
VOORI(oOPRECI{TEN

tlet decreet r¡an 25 mei ãþ7 houdende de harmonisering r¡an de procedures \.an voorkooprechten is op I olttober ã)12 in werking
gebeden en voorziet in de oprichting van het e+r'oorkooþloket Ale infonnatie aangaande bedaande en toekonrúige noorkoopechten is
in dit loketbrug b vinden.
It/leer

inbrmatie: lrüpa;//www.vlm.be/nl/themadvlaa

JA

BE.ASNNGEN

NEE

lle semeentebelalingen die mogelÜk van toepasdng zijn kunnen opsg
-

wrkrotte
niet bebouude
-

x
x
x

leeqstaridsheñrìq op qebouttsì en upningen
erì/of

wrur¡aarloæde

belastirn oo

- belasting op

ery'of
tn

bestemd \oor indætrie en

æm een

wrUiiwn
wkantie, zomer- en weekendhuisjes en carcNarìs

hnæede

Opmerkingen

NB

x
x
x
x

veørffilijk

vær de juistheid en r'dldigheid evan. Bovenstænde
EIt fo¡mutier ltæft touter een ittfonøtieve vaarfu. llet çmæntebestuur is niet
inforrøtie is vwrømel¡jk gebasød op beschikbare digitale geget¡ens.
lip l: u kan de raætgevirg ruinrtdijke ordenirg nalezen op v"ww.ørçeüng.r,laanderen.be
Z: fret ren¡,ærken wn r¡w naag kan tot 30 dagen in beslag nernen. Stuur ms drs tijdig rrw €t¿lrì\iagerì door orn de mdertekening lan de notariéle akte
minder dan
niåt in het Sedrans te brergen. W¡ tunnen geen grantie gaen dat uw vaag tijdig zal bdranddd r,vcrden indien u een anhloord rcrr¡vacht
30dagerì. Dank rærhet @rip.
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