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Naam

Planld
Datum goedkafing
Processtap

Bedemming

Bouwverodening
l,laam

Planld
Datum gioedkafing
Processtap

Planld
goedkzuring

Planld
gOedkzuring

Verordening

1.0: Woongebieden De tiwongebieden zijn bestemd \oor \ir,onen, alsmede roor handel, dienst\eílening, ambacht en kleinbedrijf
wor zorer deze taken ran bedrijf orn redenen wn goede ruinÍdijke ordening niet in een daartoe
aange\ iezen gebied moeten rrcrden afuezonderd, \oor groene ruirrrten, roor sociaal+ultuÍde inrichtingen,
wor openbare nuts\oozieningen, roor toeristische roozieningen, roor agrarische bedrijren. Deze
bedrijwn, wozieningen en inrichtingen mogen echter maar \ orden toegestaan \mr zcr\€r ze \erenigbaar
zijn met de onmidddlijke ornge\ing.

de schaal van het gewe$plan isde bedemming voor anterpretatie vatbaar

UITTREIGEL PLANNENREGISTER

Limburgs Maasland

GWP_02000_222_00020_0000 1

19804S01
Besluit tot goedka.ring

C'emeentdijke bouwwordening met betrekking tot beplanting ran 07 md 1993
BVO_02000_233_00004_00004
199645{7
Besluit tot goedkeuri ng

Besluit wn de Maamse regedng \€n 29 april í997 houdende raststdling wn een algemene
bou'rwerordening irzake uegen \oor \oetganges\eÍkeer
BVO_02000_231_00001_00001
1gg7{4n
Besluit tot goedkzuring

C*meentdijke stedenbouud<undige wrordening met betrekking tot parkeren, altematiere rennersrormen
en huiswilopslag
svo_02000_233_00007_00001
2024329
Besluit tot goedkzuring

Planld
goedkeuring

Planld
Datum goedkafing
Processtap

Hemdwaterputten, irïfiltratie\oorzieningen, hiftnoorzieningen en giescheiden lozing ran afialraater en
hemduater
svo_02000_233_00001 _000M
20130745
Besluit tot goedkaÍing

Gairestdijke stedenbourr*undige wrordening breedband
svo_02000_233_00005_00005
2017{6{9
Besluit tot goedkaling

Mam
Algemeen Planld
Datum gioedkzuring

Processtap

Openluchtrecreatiew wrUijwn en de inrichting ran gebieden roor dergdijke rerHijren
svo_m000_233_00002_0000 I
200m7{8
Besluit tot goedkeuring

lrlaam

Algiemeen Planld
Datum goedkadng
Processtap

Gemeentdijke stedenbouukundige wrwdening Melding vordt wrgunningsflicht ren 26 norrenber 2010
svo_02000_233_00006_00001
201U11-26
Besluit tot gpedkeuring

Mam
Algemeen Planld
Ddum goedkadng
Processtap

Mam
Algemeen Planld
Datum goedkafing
Processtap

ïjddijke huiswsting wn seizoenarbeiders
svo_02000_233_00004_00001
2008{s26
Besluit tot gioedkeuring

Gewestdijke stedenbouakundige wrodening irzake toegankdijkheid
svo_02000_233_0008_000@
20í1{G10
Besluit tot goedkaling
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UITTREKSEL VERGUNNI NGENREGISTER

8.3. MNIVRAAG TOT STEDENBOI.MKUNDIGE VERGUNNING "OUD SÏELSEL'

Cremeentd ij ke dcs i ernummen

Onderwerp:

Aard wn de aanvaag
Datum aangetekende zending aanwug
Datum ont\angstbailjs uitgereikt door de gemeente

Dossierdledig?
Datum ran de beslissing ran het schepencollege owr de aanvaag
Aard ran de beslissing wn het schepencollege o\er de aanraag

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?

Werd beroep ingediend tÍj Vlaamse regering?

ls de beslissinq aanqe\€llen tii de Raad wn State?

1Wtv3l2
Bouvren ran een vroning

Nieuvróouw eengezinsvroning
13/05/1966

14l0g1%6
Ja
í4105/1966

Vergunning
Nee

Nee
Nee

B. 13,b VERMOEDEN VAN NIET-VERGUNDE WERKEN

Er is een rermoeden dat de bestaande toestand ran het gebouw of de gebouwen niet orcreenkornt met de wrgunde toestand. Er u,erd wor
onderstaande opmaking(en) geen proces-wóaal opgesteld.

Beschrijring wrmoeden:
- plaatsen wn een uijstaande garage in de tuin;
- plaatserr ran een reranda aan het hoofdgeboutru

Stedenbormkundig achies:
De eigenaar vrordt aangeraden om \ezoek tot opname \eÍgunningenregister aan te \ragen.

Bestánde constructies waanan door enig rechtens toegdaten badjsmiddd \iucrdt aangetoond dat ze gebouwd vrcrden Éór gioedkeuring wn het

garcstflan 1980,
kunnen roor de toepassing ran deze codex rrorden opgenomen als geacht te zijn wrgund.

8.24. MNIVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRMG NIETJ\A/E VER}GVELING

Datum bewiligde zending

ls de wrcunning ingetrokken ?

Gemeentdijk dossiemumme Ol'tÍV NK20211472
Onderwerp: het rerkavden in 1 lot woropen Muwing
Betranddende orerheid: College wn hlrgerneester en schepenen

2111212021

JA

29|01120?2.

JA
Vooruaardelijk wgund
0rw202.

Gemeentdijk dossiernummec Ol\^l NK|2O26
Ondenaerp: het rer*avden in í lot wor open bebowing
Befnnddende orerheid: College ran burgemeester en schepenen

Datum bewiligde zending

ls het dmsier vdledig ?
Beslissing:
Datum ran de beslissing:

Voor deze onroerende goederen zijn er geen íedenbouwlundige atteden opgenoÍnen in het rcrgunningenregister.

Voor deze onroerende goederen zijn er geen planologische atteden opgenonen in het wrgunningenregister.

Voor deze onroerende goederen zijn er geen bouwmisdrijven opgenomen in het wrgunningenregister.

Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedosdeÍs opgenornen in het rergunningenregister.

Voor deze onroerende goederen zijn er geen verkavelingsdosdens opgenomen in het rergunningenregister.

Voor deze onroerende gioederen zijn er geen meldingen opgenomen in het rcrgunningenregister.

Vmr deze onroerende goedaen zijn er geen atte*en woonrecht opgenomen in het wrgunningenregister.

Voor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of consfirc{ies opgienornen in het wrgunningenregister,

Opmerkingen
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1 ' Fbt uittrdGd uit het vergunningenregister geeft aan w dke infornatie o/eí éár of neerdere dmr de aan/r4er op(Fge/qr percednwnrers is opgiancren in het
vergunningenregister. Ei len geen garmtie gegeren wdden dat deze inÍanatie vdleclÍl is. Zo hnnen peÍcednunners in de loop der tiii geu/iizigd zijn;

uitgevoerd is o/ereerstent nÉ die vergunning of dat dles wat vergund is, ook effectief uitgwoerd is;

3'&nfqm5.1.5van deVhanËe &dex fuintdljkeOdening is het cc{egevan hjrgErÍeester en schepenen verantwoorddïkvd deo/ereensteÍrÍÍirEvan het
vergMr$ng€nregister nEt de stLdd€n die eÍin noetan waderr opgenonen;

zin.
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RTJIMTEIJKEORDENING JA NEE NB

Het onroerend gebied isverdeeld, zonder dat een verlonelingwergunni nq werd atgeqeven, x

MILIzu EII ]IIATUUR JA NEE NB

zoner bekend zijn er m.b.t het onroerend goed (een) milieunergunning(en) afgeleved, of milieumelding(en)

ja, roor vCgende actiÍteit of inrichting:

roor lopende wrgunningen uit voegere reglementeÍingen: AMBcxploitatierergunning, afalwatedozing,

x

zover bkend zijn op het onroeÍend goed oveÍfedingen op (een) mil ieunergunni ngseglementeÍi ng*
inzake niet gemeldê of vergunde inrichtingen.

Fletzdfde wor niet-rergunde inrichtingen in strijd met \roegere reglementeringen: AMBexflcitatiewrgunning,
aÍalwwerki

x

zover bekend was er voor 1 lunr 201 een inrichting gevedigd met een nsc, voor bodemveronteiniging
(inriótingen opgenomen tn bijlage 1 bij vr-ARBO) of was er na 31 mêr z!15 een nrichting gevedigd met êên ngoo

bodemverontreiniging opgenomen tn bijlage 1 van Vlarcm r).

de inrióti ls of werd

x

Het onroerend ls in een beschermi rond een x
Bevindt zió, voor zover bekend, op het onroerend goed een boC?

zo ia, is het perced wor zorer bekend, opqenomen in een bcbeheercplan
x

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtliin'of lhbitatriódijngebied
p,

is integraal beschermd
tn alleen de beschermd:

x

onroerend goed is in een VEN (Vlaamsblogisc*t l,letwe*) of lVOl,l (lntegraal Veruveving+ en
unend

x

l-bt onroerend qoed is seleqen in overslromingsgevoelig gebied x
onroerend ls tn een nscolzone voor x
onroerend ts tn een g x

ln welke zuivering=one bevindt zich het onroerend goed

Oppenlakteuater

HUISVESÏNG, GRONT} EN PAT.IDENBELED EN E@NOII,IIE JA NEE NB

Het onroerend goed is gelegen in:
inwntaris wn de ery'of wnaaarloede x

gemeentdijke inr,entaris ran leegstaande u,oningen en gebou*en
het onroerend IS inêrÍaris \an:

x

gemeentdijke inwntaris ran wnnriaarlocde rir,oningen en gebotmen

het onroerend ts inrentaris ran:

x

inwntaris wn of onbsrroonbare x
Het onroerend qoed is opgenomen in het qemeenteliike regider van onbebouwde x

is een conformiteibatrest afgeleverd voor de woning x

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA NEE NB

Voor zover bekend is het onroerend goed:

tn eeíl \Ën lan beschermde monumenten x
een defnitief beschermd monument x

tn een \an ran beschermde stads- of x
een def nitief beschermd stads- oí x

- qeleoen in een beschennd landschap x
- opqenoínen in de inrentaris ran het bor.mkundig erfgoed x
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AI\IDERE ERFUEI(STBAARIGDEN VAt{ @ENBAAR NUT JA NEE NB
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met anderc erÍdiensÍbaarheden nan openbaar nut:
. ondergrondse inneÍning \oor:

- daatsing wn dektriciteitslddingen x
- \eruoer \an qasachtiqe producten x
- petrochemische Íeidinqen: x
- zandtransport leidinqen: x

- bottu'ariie strook lanos adosnelueq x
- huw\eÍbod tÍnnen 10 meterlan de landsgrens of
5 meter \an de grenslwq

x

- opuiming wn struikganas naast spooí'\ egen
en buurtspooruregen

x

- erfdienstbare strmk langs uaterlopen wn 2de en 3de
cateqorie tbv. ruiminosvrerken (vetqeinq 28. 1 2.1967)

x

-wet- en jaagpaden (buurhaegen) x
- andere: x

V@RI(o@REC}ITEN
Het decreet van 25 mei 2fi17 houdende de harmoniering van de procedures van voorkooprechten is op í oktober 2012 in werking
getreden en voorziet in de oprichting van het e.,voorkooploket Ale informatie aangaande bedaande en toekomÍige voorkooprechten is
in dit loket terug te vinden.

lllleer informatie: ht$s//www.vlm.be/nl/themadMaamsegrondenbanUevoorkooploket

BEI.AS'NNGEII JA NEE NB
[b gemeentebela$ingen die mogeliik van toepagdnq ziin kunnen opgevraagd worden bii de gemeenteliike ontnanger,
. algemene milieubdasting x
.leegstandsheffing op gebou,uen en vroninqen x
- hefing op wnaaa,loosde vroninqen en/oÍqebou\ilen x
. hefinq op \erkrotte vucninqen er/of qebou\,\,en x
. belasting op niet bebou*de gronden, gdegen in gebieden bestemd rmr industrie en palend aan een uitgeruste vreg x
.belasting op hrcede wrdiiwn x
.belasting op wkantie, zomer- en ueekendhuisie en carcl\ans X

Opmerkingen
Dt fmn-íier heeft lottter een informatiew vaat*. l*t gemeentebestuur is niet vemntwor&lijk rtw & juistheid en vdldigheid ervan. Bornnstaande
infomatie is vwnamelijk gebaseerd q beschikbare digitale gegel/.6r?s.

Tip 'l: u kan de wetgeVng ruirntelijke ordening nalezen op vww.omgaing.r/aanderen.be
Tip 2: het rerwerken ran uw \raag kan tot 30 dagen in beslag nemen. Stuur ons dus tijdig rrw aan\ragen door orn de ondertekening ran de notariéle akte
niet in het gedrang te brergen. Wij kunnen geen garantie gewn dat urv waag tijdig zal betanddd uorden indien u een anhficord rpnaacht op minder dan
30 dagen. Dank wor het @rip.

6/6


