STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL

..9.?

Buggent

gemeente S. OCMW

Naam

NVAFIMO

Adres

Pastorijstraat 4

1853 STROMBEEK-BEVER

Uw referte: Tania Stoefs
Onze referte: DO/KB/22/124
Datum: 27 april 2022

Geachte mevrouw
Geachte heer

Naar aanleiding van uw vraag van 2022-04-20
vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten:

Ligging onroerend goed HOFKWARTIER
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

N r.

0522/OOAOOO

N r.

0520/00 _000

N r.

0530/OOAOOO

Ligging onroerend goed HOFKWARIER EN BREEMSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Ligging onroerend goed HOFKWARTIEREN BREMSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Ligging onroerend goed BRANDSTR
Kadastrale identificatie

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D Nr. 0518/00_000

Kadastrale aard

BOS

Ligging onroerend goed BRANDSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Nr.

0517/OOCOOO

Ligging onroerend goed HOFKWARTIER
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Nr.

0510/00 000

Nr.

0512/00__000

N r.

0511/OOAOOO '

Nr.

0521/00 000

N r.

0513/00 000

Ligging onroerend goed HOFKWARTIER EN BREMSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Ligging onroerend goed BRANDSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Ligging onroerend goed HOFKWARIER EN BREEMSTR
Kadastrale identificatie
Kadastrale aard

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D
BOS

Ligging onroerend goed

HOFKWARTIER EN BREMSTR

Kadastrale identificatie

Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD/BUGGENHOUT Sectie D

Kadastrale aard

BOS

Plan

Status beslissing

Gewestplan 2.22_1_1 -

gunstig door Koning Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor

DENDERMONDE

op 7/11/1978

Bestemming

interpretatie vatbaar -J
- agrarische gebieden

Verordening

Status beslissing

Bouwverordening 2.31_1_1 - Algemene Vlaamse bouwverordening inzake
hemelwaterputten

vastgesteld door Vlaamse Regering

Bouwverordening 2.31 _2_1 - Algemene Vlaamse bouwverordening inzake
wegen voor voetgangersverkeer

vastgesteld door Vlaamse Regering

op 29/06/1999
op 29/04/1997

Het uittreksel uit het register voor omgevingsvergunningen geeft aan welke informatie over één of meerdere door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het register voor omgevingsvergunningen. Er kan geen
garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale percee Is nummers in de loop der tijd

gewijzigd zijn. De aangeleverde informatie is slechts indicatief en gebaseerd op de beschikbare gegevens in onze
databank.

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Te Buggenhout, 27 april 2022

Hoogachtend
Namens het Gemeentebestuur

Kathleen Baeck
Administratief medewe,

Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de

juistheid en volledigheid ervan.

De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister.
Informatie over plannen kan gezamenlijk met informatie over vergunningen worden verkregen via de aanvraag van

een stedenbouwkundig uittreksel op basis van art. 135§1 DRO
Informatie over plannen kan worden verkregen via het uittreksel uit het plannenregisterop basis van art. 134 DRO, het
Besl. VI. Reg. 18.05 2001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en het M.B. 7.02.2003 houdende bepaling van het model van het uittreksel uit
het plannenregister
1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven
perceelsnummers is opgenomen in het vergunningen register. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze
informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn;

2. Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat
wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is;

3. Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
conform artikel 5.1.1 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden
opgenomen.

De gemeente beschikt over een conform verklaard vergunningenregister.
Informatie over vergunningen kan gezamenlijk met informatie over plannen worden verkregen via de aanvraag van

een stedenbouwkundig uittreksel op basis van art. 135§1 DRO
Informatie over vergunningen kan worden verkregen via het uittreksel uit het vergunningenregister op basis van art.

134 DROen hetBesl.VI. Reg. 18.052001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
1 .Het eerste deel van het ontwerp vergunningregister werd gunstig geadviseerd door de gewestelijk

stedenbouwkundig ambtenaar op 24 juni 2009.
2. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat
deze informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.

3. Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk is uitgevoerd in overeenstemming is met
de vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.
4. Conform artikel 98 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
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.

5. 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.

geadresseerde:
Afimo nv Immobiliën

datum:
29-4-2022

ons kenmerk:

TD/RM/si/22/0284

GEMEENTE BUGGENHOUT
Stedenbouwkundige inlichtingen
Dienst omgeving
Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout

3S)

Buggenhout

Tel. 052 33 95 11

bosgemeente

www.buggenhout.be

VRAAG OM INLICHTINGEN BETREFFENDE EEN ONROEREND GOED

Inlichtingen gevraagd door:

Nv AFIMO Immobillliën
Pastorijstraat 4
1853 Strombeek- Bever

Referentie:

Hofkwartïerweg

Ligging onroerend goed:

Hofkwart'ierweg, te 9255 Buggenhout

Kadastrale gegevens:

Afd. ) Sectie D Perceelnr. 530 A, 522a. 521 , 520. 517e, 513.
5ï8/5J2,5ÏO,5Ha
2022-04-20
2022-04-20

Datum aanvraag:
Datum ontvangst aanvraag:

Ruilmteliike ordening
Zie stedenbouwkundig uittreksel
Huisvestina
1) Herwaarderingsgebied:

geen / howaordoringsgobied:

2) Woonnoodgebied:

geen / woonnoodgobiod:

3) Voorkooprecht krachtens de
Vlaamse wooncode: Bijzondere
gebieden:
4) Opgenomen in de inventaris van
ongeschikte en/of onbewoonbare

ƒ©/'neen

woningen, verwaarloosde

gebouwen, leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruim+en;

informatie enkel te verkrijgen:
per telefoon op het nr. 1700
"Wonen Oosf-V/aanderen"

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92

9000 Gent
emcró: woninakwaliteit.west@vlaanderen.be

5} Opgenomen in het gemeentelijk
leegstand re g is ter
6] Wonen in eigen s+reek:

j^/neen
ƒ&/'neen

De verstrekte gegevens hebben enkel betrekking op gemeentelijke aangelegenheden.
Alle gegevens voorkomend op dit formulier zijn louter informatief.
Ons bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verkeerd vermelde informatie.

l

ons kenmerk:

geadresseerde:
AHmo nv Immobiliën

datum:

JD/RM/SÏ/22/0284

29-4-2022

GEMEENTE BUGGENHOUT
Stedenbouwkundige inlichtingen
Dienst ruimtelijke ordening
Nieuws+raat 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052-33 95 11

Buggen 10U1
bosgemeente

www.buggenhout.be

VRAAG OM INLICHTINGEN BETREFFENDE EEN ONROEREND GOED

Milieu
1) Wordt op het perceel een hinderlijke inrichting geëxploiteerd, die beschikt over een
exploitatie- [ARAB) of milieuvergunning [VLAREM] of die conform de bepalingen van
Vlarem l werd gemeld?

tó/NEE

2] Worden of werden op het perceel inrichtingen geëxploiteerd of activiteiten uitgeoefend
die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (cfr. bijlage 1 bij VLAREBO), en zo ja
welke?

=tA/NEE

3) Inbreuken vastgesteld?

=tA/ NEE

Voor gegevens met betrekking tot de opname van het perceel in het register van verontreinigde
gronden verwijzen we naar de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Stotionsstraa+110 +e 2800
Mechelen.

Wegen en Erfdienstbaarheden

NEE

Rooilijnplan:
da+um:
2) Wordt het goed bezwaard door een rooilijn?

^A/NEE

3) Onteigeningsplan:
datum:

NEE

4) Ondergrondse inneming:

NEE

5) Erfdiens+baarheid van openbaar nut:
- air liquide

- NAVO pijpleiding

-^A/NEE
-^A/NEE

- gemeenteweg

- JA / NÊÊ= gemeenteweg nr. 139

6) Waterlopen:
7) Watertoets:

2 meter breed

NEE
offoctiof overstroffiingsgcvool+g Qebieet
mogclijik ovors+romingsgovoolig gobiod
niet overstromingsgevoelig gebied

De verstrekte gegevens hebben enkel betrekking op gemeentelijke aangelegenheden.
Alle gegevens voorkomend op dit formulier zijn louter informatief.
Ons bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verkeerd vermelde informatie.

geadresseerde:
Atimo nv Immobiliën

da+um:
29-4-2022

ons kenmerk:

TD/RM/SI/22/0284

Inlichtingen over gewestwegen en provinciale wegen en onbevoarbare waterlopen zijn te verkrijgen bij
de beheerder van deze weg of waterloop.

GEMEENTE BUGGENHOUT

^

Stedenbouwkundige inlichtingen
Dienst ruimtelijke ordening
Nieuws+raat 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052-3395 11

Buggenhout

bosgemeente

www.buggenhout.be

VRAAG OM INLICHTINGEN BETREFFENDE EEN ONROEREND GOED

Onroerend erfaoed

NEE

Bescherming inzake:
1) landschappen:

///

2) monumenten:

///

3} stads- en/of dorpsgezichten:

///

4) archeologisch patrimonium:

///

5) inventaris bouwkundig
erfgoed:

///

met.

\Q^^

*y

"'sn-.^^^.scf-c"i

De verstrekte gegevens hebben enkel betrekking op gemeentelijke aangelegenheden.
Alle gegevens voorkomend op dit formulier zijn louter informatief.
Ons bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verkeerd vermelde informatie.
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VLAANDEREN.be Waterinfo.be

WATERINFO.be

Vlaanderen

Zoek op straat, waterinfobericht, document, .

is water

Geoloket

Het geo-loket laatje toe alle waterinfo kaarten te raadplegen. Het
omvat onder meer de wgtertoetskaarten. de
overstromingsgevaar- & nsicokaarten en de kaarten afkomstig uit
de Vlaamse Hydrografische Atlas. Ook kunnen orthofoto's en het
grootschalig referentie bestand (GRB) of Open Streel Map
getoond worden als instelbare achtergrondkaart. De kaarten
kunnen op meerdere manieren bevraagd worden en lokaal
geraadpleegd worden als webmap sen/ice via de URL:
http://insDireDUb.waterinfo.be/arcais/rest/sen/ices

Zoeken via perceelnummer
Bugglenhout

BUGGENHOUT l AFD
D
0518/00_000
Nieuwe kaarten overstromingsrichtlijn

CaPaKey: 42004D0513/00_[)00

de overstromingsgevaarloarten en
overstroming sri s leo ka arte n (OGRK) zijn
raadpleegbaar np een nieuwe pagina.

Bran • AS l V

WGS84 coördinaten:
X: 4.1858
Y: 5 Ï. 0004

Nieuwsbericht- 19/05/2020 03:20

Selecteer een of meerdere lagen :

B Afstroomgebieden Watertoets

OBmggen
[_) Emsiegevoelige gebieden
\ Schaal: 5000 ^ r,„_j. ..„•„„„.„„,:„„ „„i.:.

G rondwaterge welige gebieder

Dhellingenkaart
0 Infiltratie gevoelige bodems
DKadastrale Percelen 2019
Afstroomgebieden Watertoets(l) Overstromingsgevoelige gebieden 2017(0)
Er zijn geen resultaten gevonden voor uw bevraging.

Waterloop as se n (V 1-1 A)
Kadastrale Percelen 2019
Signaalgebieden
Recht van Voorkoop Integraa
Risicozones overstromingen
Overstromingsgevoelige geb
Ach terg rond k aart

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid MEER INFO

