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Uittreksel uit het vergunningenregister
A. LIGGING VAN HET TERREIN

Kadastrale nummers

02-C-267-S-0

Ligging

ANDREAS VESALIUSSTRAAT 45C, 3000 Leuven

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO91/162
Particuliere aard
Sport- of speelveld
Aanleggen van een tennisterrein
VERGUNNING
11-04-1991
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse
regering

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State
Dossiernummer gemeente
Dossiernummer Ruimte en Erfgoed
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO93/291
162/AB/22223/93
Publieke aard
Parkeerplaats
aanleg parking
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
17-11-1993
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag bij Ruimte en Erfgoed
Dossier volledig?
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Datum van de verzending van de beslissing
van de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO2010/1047
Publieke aard
Slopen bijgebouw
afbreken van een schuur
20-09-2010

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

ja
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
11-01-2011
12-01-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag bij Ruimte en Erfgoed
Dossier volledig?
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Datum van de verzending van de beslissing
van de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0008
Publieke aard
Slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
slopen van 5 gebouwen
05-01-2011
ja
ja

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
17-02-2011
23-02-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?

v_ANDREAS_VESALIUSSTRAAT_45C_3000_Leuven_11834.docx - 9-6-2021 - p3

Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2014/0722
Particuliere aard
Nieuwbouw meergezinswoning
de nieuwbouw van een studentenresidentie met
ondergrondse garage.
24-06-2014
ja
17-07-2014
neen
VERGUNNING
26-09-2014
03-10-2014
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2015/1587
Particuliere aard
Nieuwbouw meergezinswoning
uitvoeren van aanpassingen van een nieuwbouw
studentenresidentie
23-12-2015
ja
13-01-2016
neen
VERGUNNING
25-03-2016
30-03-2016
ja
13-04-2016
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?

GEACTEERDE MELDING
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd.
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AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING
Dossiernummer gemeente
Dossiernummer Ruimte en Erfgoed
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag

LEU 061
162v834
Publieke aard
Aanvraag van een nieuwe verkaveling
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Vergunning
25-07-2007

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de
vergunning?
Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de
vergunning?
Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de
vergunning?
Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de
vergunning?

Neen voor Lot 3

Is de vergunning voor (een deel van) dit
perceel vervallen?
Is de vergunning voor (een deel van) dit
perceel vervallen?

Ja voor Lot 3 op 16-10-2017

Neen voor Lot 4
Ja voor Lot 5
Ja voor Lot 6

Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Aanvragen voor een kopie van een verkavelingsvergunning richt je naar openbaarheid@leuven.be

AANVRAAG TOT OMGEVINGSPROJECT
Dossiernummer loket
Deeldossier(s)
Projectnaam
Onderwerp verkavelingshandeling
Datum aanvraag
Vergunningverlenende overheid
Dossier ontvankelijk en volledig?
Datum notificatie ontvankelijkheid en
volledigheid aan de aanvrager
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

2018028520
verkavelen van gronden of bijstelling van een
verkaveling
verkavelen in drie loten
verkavelen in drie loten
29-03-2018
gemeente
ja
24-04-2018
vergunning met voorwaarden
30-07-2018
ja
07-08-2018
verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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MELDING OMGEVINGSPROJECT
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
Er werden geen aanvragen tot stedenbouwkundig attest ontvangen

BOUWMISDRIJVEN
Er werden geen bouwmisdrijven vastgesteld
Voor meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot
Professor Van Overstraetenplein 1, te 3000 Leuven – e-mail: handhaving@leuven.be.

de

dienst

bouwen,

C. OPMERKINGEN
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen
garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der
tijd gewijzigd zijn.
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning,
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk
uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.
Conform artikel 5.1.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening is het college van burgemeester en
schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken
die erin moeten worden opgenomen.
Door dit uittreksel is men niet ontheven van
omgevingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

het

aanvragen

en

verkrijgen

van

een

Datum: 9-6-2021
Op last van het college van burgemeester en schepenen:

Geertrui Vanloo
algemeen directeur

bij delegatie

Carl Devlies
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en
onroerend erfgoed

