
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en de stedenbouw zoals opgenomen 
in het vergunningenregister van de stad Peer op datum van: 2021-06-22 
 
 

LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale nummers  03-A-76-G- 

 
Ligging - 

DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER 
OPGENOMEN INFORMATIE 

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

 
Er werden geen aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ontvangen. 
 

STEDENBOUWKUNDIGE MELDING 

 
Er werden geen stedenbouwkundige meldingen afgeleverd. 
 

VERKAVELINGSVERGUNNING 

 
Er werden geen aanvragen tot verkavelingsvergunning afgeleverd. 
 

(AANVRAAG) OMGEVINGSPROJECT 

 
Er werden geen aanvragen tot omgevingsproject ontvangen 
 

MELDING OMGEVINGSPROJECT 

 
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd 
 

(AANVRAAG) TOT STEDENBOUWKUNDIG ATTEST – PLANOLOGISCH ATTEST – PLANBATEN/-SCHADE 
VORDERING 

 
Er werden recent geen aanvragen tot stedenbouwkundig attest afgeleverd. 
Er werden recent geen aanvragen tot planologisch attest ontvangen noch afgeleverd. 
Er werden recent geen aanvragen tot planbaten/planschade vorderingen ontvangen noch afgeleverd. 

Uittreksel uit het 

vergunningenregister
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BOUWMISDRIJVEN 

 
Er is geen proces-verbaal inzake stedenbouwkundige misdrijven opgesteld. 
 

VERWITTIGINGEN 

 
- 
 

COMPLEXE PROJECTEN 

 
Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit zoals bepaald in 
de decreet betreffende complexe projecten. 
 

OPMERKINGEN 

 
Voor inzage van documenten kan u terecht bij het team Vergunningen in ’t Poorthuis, Zuidervest 2A, 3990 
Peer. 
 
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 of 
verkavelingsvergunning 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 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 het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 


