Tienen, 10/05/2021

HONOREZ BVBA Geassocieerde
Notarissen
Nieuwstraat 42 - 3300 TIENEN
Tel 016/81.11.53 - Fax 016/82.04.32

Gemeentebestuur GLABBEEK
Grotestraat 33

Ref : 20/449 De Haes/ AV (2200893)

3380 GLABBEEK (GLABBEEKZUURBEMDE)

AANVRAAG VAN STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
'EN
AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL
(artikel 5.2.7, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15 mei 2009)

Geachte Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Ik vraag om de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel voor de op volgende bladzijde vermelde
percelen. Mag ik u verzoeken dit uittreksel tin tweevoud op te sturen. Gelieve mij tevens de in bijlage
gevoegde gebruikelijke stedenbouwkundige inlichtingen ingevuld terug te bezorgen.

Met oprechte hoogachting,

2

PIS

FEDNOT

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente

vak in te vullen door de aanvrager

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam/ Beroep/adres:
HONOREZ BVBA Geassocieerde Notarissen
Nieuwstraat 42 - 3300 TIENEN
Tel 016/81.11.53 - Fax 016/82.04.32

Referentie dossier:
Datum van aanvra

20/449 De Haes/ AV (2200893)
10/05/2021

vak in te vullen door de aanvra •e

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente:
Deelgemeente:

Street:

Glabbeek
Attenrode
Halensestraat

Huisnummer:
Busnummer
Type onroerend goed*:

*ééngezinswoning/ meer oning/ ....e verc>ifrre

Huidige eigenaar(s):

De keer en mevrouw Benny DE HAES-VAN THURENHOUT,
samenwonende te 3384 Glabbeek (Attenrode), Halensestraat 1

Adres:
Toekomstige eigenaar(s):

Kadastrale afdeling:
Kadastrale sectie
Kadastraal perceelnummer**:
Kadastrale aard:

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL
2
B
163K P0000 & 163H P0000
perceel grond

1° Dit uittreksel geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager
10
opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan
geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen
perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.
2° 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.
3° 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.
4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgers van een
stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze
nodig zouden zijn.

OPN ERTC[NGEN
1 Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over een of meer door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen
garantie gegeven worden dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelnummers na
verloop van 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 is het college van burgemeester en schepenen verantwoorde voor de
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die Brin r seterrtt worden opgenomen.

Glabbeek, 10 mei 2021

" doorhalen wat niet van toepassing is
"" indien niet recent: situeringsplan toevoegen

Datum opmaak van document:

10/05/2021

De algemeen dir gcteur,

De burgemeester,

K. Wayte

P. R ekmans

t

FEDNOT

STEL ENBOUW U1NDIÇE-VE tGt7NNING .NIEUWSTELSE

vak in te vullen

OVERZICHT PLANNEN

Dossiernummer:
Gemeentelijk dossiernummer:

Dit onderdeel vervalt (minstens ten dele) zodra de gemeente over een goedgekeurd plannen-en vergunningsregister
'22/2017

Dossiernr RWO:
Aard van de aanvraag:

Bouwen eengezinswoning

Aard van de beslissing over de aanvraag:

vergunning

Datum van de beslissing:

12/05/2017

ÈRK VELINGSN'ERGLNNING'NIECW.STELSL

'Dossiernummer:
Gemeentelijk dossiernummer:

door het gemeentebestuur

01/2014

Dossiernr RWO:
Aard van de aanvraag:

HET CREEREN VAN EEN BOUWKAVEL VOOR
HET OPRICHTEN VAN EEN
EENGEZINSWONING IN OPEN BEBOUWING

l Aard van de beslissing over de aanvraag:

Vergunning

1Datum van de beslissing:

120/11/2014

beschikt (zie toelichling)
Naam gewestplan....41$ 114C-H.
.-..veg.-5 ^
Datum goedkeuring dd / /19
et /~~'i—
0, f
Datum wijziging dd / /
(
1

zd ja, met bestemming:
- woongebied
- woonuitbreidingsgebied
- woonpark
woongebied met landelijk karakter
- woongebied met cult., historische en/of esthetische waarde
- industriegebied
- gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor KMO
- dienstverleningsgebied
- agrarisch gebied
Xlandschappelijk waardevol agrarisch oebied
- bosgebied
- natuurgebied
- natuurgebied met wetensch. waarde of natuurreservaat
- parkgebied
- bufferzone
- gebied voor dagrecreatie
- gebied voor verblijfsrecreatie
- gebied voor gemeenschapsvoorz en openbare nutsvoorz.
- andere
Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor
interpretatie vatbaar

822.,(fl10EV!INGSVERCUNNING: JEI:DING 'LI`R.,EEN EXI'LOI"11ATII ',

(,Projectnummer omgevingsloket:
Gemeentelijk dossiernummer:
;•Aard van de aanvraag:
Datum indiening:

iStatus:
,Datum actieve status:

Naam algemeen plan van aanleg
Datum goedkeuring dd / /19
Datum wijziging dd / /
Bestemming 1:
Bestemming 2**:
Bestemming 3**:
Naam bijzonder plan van aanleg
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / /
Bestemming 1:
Bestemming 2**:
Bestemming 3**:

4

~~~~~~
. ~~~v/n~~/

Naam gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Datum goedkeuring cid / /
Datum vvijzi0inAdd//
Bestemming 1:
Bestemming 2**:
Bestemming 3"*:

Naam provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / /
Bestemming 1:
Bestemming 2**:
Bestemming 3**:

Naam rooilijnplan
Datum goedkeuring dd/ /
Datum wijziging dd / /
Het rooilijnplan maakt deel uit van een EPA of SUP

Boo!uit tot Goedkeuring

|Nuom

Gowoshelijkn stedenbouwkundige voron]ening
inznko hemelwaterputten, io0~otie'
|voorz~ o i nOoo. h v~en/oorziooinOonon
Aesoheiden|uzinA van uh/u|mm1aranhonoai,,uV:r

!Type

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

|SV0_02000_233_00001_00001

Dutumgoedkeuring

05/07/2013

| prouusntap

Besluit tot Goedkeuring

Nuano

Provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot verhardingen

Plan id

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
---____---___~_--_--_-------__-~-__~
~ 3YO_2O001 -20S-O0003'{}O0V1

Datum goedkeuring

!12809/2014

: processtap

! Bcovit tot Goedkeuring

|Naan`

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
:{nzuknBnuodband

|

- ----------~---~--- --~~----------------'-- ~~--'-~
!Gev~ey{o|~kn stedenbouwkundige vorordmning
-----'-----'-------~------~~-~~--~-~'
|P1anid
3_0OOO7_0OOV1
|
/
---~---~~~~-~~--~------~------ '~~~~--~
!Dak^nngnudkeurnO
~~~~~~ ~-~~-----------~
'----------- -[
|

|Typo

JA
O

NEE

/ pnoceoo,op

Naam ruil- of herverkavelingsplan
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijzigingdd/
Het ruil- of herverkavelingsptan maakt deel uit van een RUP

JA

Besluit tot Goedkeuring

NEE

Uittreksel uit het
~~~^ er
vergunni~~~~~~st

/

Naamgemneepie|ijbesteden
ndenin9
Datum geedkeuringdV / /
Datum wijzigingdd / /

!pnuonsstaP
esstap
!proc

~

Naam onteigeningsplan

Datum goedkeuring dd / /
Datum wijzigingdd/ /
Het onteigeningsplan maakt deel uit van een EPA of SUP

O.

119/12/2012

:Type

Naam gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / /
Bestemming 1:
Bon!omn)ing2°°:
Bestemming 3**:

---------

ma\umgoeUkeoring

A
O

Gemeente
~~~~~~~e
~~ee ~
"~v
~~Ua~~
~

NEE

di8e`n boovv^of

--------~-----------------~-------- ----'-~-~~-~-~iSectie
|~-~-~--------~----~---~------'- !]
---~ |Pnroeo|nummer
~ ---------'---'---'--- - i240O4_B_0183_Mon103K
—
--------r
|H8LENGESTR ~ d_
|L|gging
Kadastrale afdeling

B.

AF

ENR[DE

OPGAVE VAN DE IN HET N'ERCUIsINENGENREGISTER OPGENOMEN

5

WESTELLIKE

NN EN OF
V RORDE 1ÎNGE

Naam

iorigineel gewestplan Aarschot - Diest

Type

IGewestplan

Plan id

GWP_02000 222 00024 00009

Datum goedkeuring

07/11/1978

processtap

Besluit tot Goedkeuring

:Bestemming

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

Bestemming

iwoongebieden met landelijk karakter

!Naam

Algemene bouwverordening inzake wegen voor
ivoetgangersverkeer

Type
Plan id

Gewestelijke bouwverordening

Datum goedkeuring

29/04/1997

processtap

;Besluit tot Goedkeuring

Naam

lGewestelijke stedenbouwkundige verordening
,inzake openluchtrecreatieve verblijven

Type

;Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

,Plan id

SV0_02000 233_00002_00001

Datum goedkeuring

08/07/2005

processtap

Besluit tot Goedkeuring

:Naam

FEDNOT
1

Naam provinciale stedenbouwkundige verordening
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / /

12.

Naam gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / /

13.

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit
volgens het Decreet complexe projecten

" doorhalen wat niet van toepassing is
'" indien van toe as
sin

BV0_02000_231_00001_00001

'Provinciale stedenbouwkundige verordening
:inzake het overwelven van grachten,
baangrachten en niet-gerangschikte
onbevaarbare waterlopen

Type

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

SVO 20001_233 00005 00001

Datum goedkeuring

07/02/2007

processtap

Besluit tot Goedkeuring

;Naam

'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Type
Plan id

SVO_02000_23330006_00001

Datum goedkeuring

10/06/2011

processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

Provinciale stedenbouwkundige verordening met
,betrekking tot het overwelven van grachten en
onbevaarbare waterlopen

Type

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

SV0_20001_233_0000430001

Vak in te vullen door het ❑emeentebestuur

OVERZICHT VERGUNNINGEN
Dit onderdeel vervalt zodra de gem eente over een vastgesteld plannen- vergunningenregister beschikt (zie toelichting)

NEE
O

JA
14

15

16

Voor zover bekend behoort het onroerend goed tot een nietvervallen verkaveling of maakt deel uit van een niet
vervallen deel van een verkaveling die deels is vervallen
Zo ja, datum:
I
Zo ja, referte:...l~ .4 [.2O

44 fro e/t
l

dd

Deze verkaveling is gewijzigd
Zo ja, datum:

dd

/

Is het onroerend goed begrepen in een herverkavelingsplan?
zo ja, datum:

dd

/

O<

O

UUU

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed
stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld
zo ja, voor de volgende werken, handelingen of
functiewijzigingen:
-

/

O

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed
bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen
afgeleverd
zo ja, voor de volgende werken, handelingen of
functiewijzigingen:

-

17

Kj

/

4

dd
dd

I

O

I

/ 1

O

dd
dd
dd
dd
dd

I /
/

/

I I
1 /
/ I

6

FEDNOT

Uittreksel uit het plannenregister

GLABBEEK

Vak in te vuten door het emeentebestu
RUIMTELIJKE ORDENING
20.

LIj

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een
verkavelingsvergunning werd afgegeven

AN II

IKadastrale afdeling
;Sectie

MILIEU EN NATUUR
30.1

vergund tot
vergund tot
30.2

JA

Is er op het onroerend goed voor een ingedeelde inrichting
of activiteit een omgevingsvergunning (voorheen
milieuvergunning) afgeleverd of is er akte genomen van een
melding klasse 3?
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is vergund/gemeld:
vergund tot

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen
op (een) milieuvergunnings-reglementering(en) vastgesteld
zo ja, de volgende overtredingen (misdrijven en inbreuken)
zijn vastgesteld:

NEE

dd
dd

/

Ligging

HALENSESTR4

/
/

TELI,
/
/
/

.Naam

4

E PLANNEN.OE.VERORI)ENINCEN<
!Gemeentelijke beplantingsverordening

Type

Gemeentelijke bouwverordening

Plan id

BVO 24137 231 00003 00001

Datum goedkeuring

20/03/1984

processtap

[Besluit tot Goedkeuring

O

PROVINCI 8.EE PLANNEN OF VERORDENINGEN

dd / /
dd / /
Voor zover bekend was er v6ôr 1 juni 2015 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO).
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd
geëxploiteerd:

2 AFD/ATTENRODE
B
240043_0163_H en 163 K

O
dd

E' REIN

'Perceelnummer

dd / /

30.3

GEMEENTE

O

;Naam

Provinciale stedenbouwkundige verordening
inzake het overwelven van grachten,
baangrachten en niet-gerangschikte
onbevaarbare waterlopen

Type
Plan id

Provinciale stedenbouwkundige verordening

Datum goedkeuring

'07/02/2007

SVO_20001_233_00005_00001

;processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

!Provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot het overwelven van grachten en
;onbevaarbare waterlopen

Type

;Provinciale stedenbouwkundige verordening

Plan id

SVO_20001_233_00004_00001

Datum goedkeuring

119/12/2012

processtap

(Besluit tot Goedkeuring

Naam

;Provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot verhardingen

Type

!Provinciale stedenbouwkundige verordening

Plan id

;SV0 20001 233 00003 00001

Datum goedkeuring

12/09/2014

processtap

Besluit tot Goedkeuring

FEDNOT
Voor zover bekend is of was er na 31 mei 2015 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(inrichtingen opgenomen in bijiage 1 van Vlarem I).
zo ja, de volgende inrichting of activiteit Is of werd
geëxploiteerd:

30.4

Voor informatie of een onroerend goed is gelegen in een
beschermingszone rond grondwaterwinning: www.geopunt.be

30.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo je, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een
bosbeheersplan?

30.6

Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een Vogelof Habitatrichtlijngebied: www.geopunt.be

30.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd
natuurbeheerplan van toepassing
Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een
beschermd duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied: www.geopunt.be

30.8

30.9

Voor informatie over de voorwaarden voor het lozen van het
huishoudelijk afvalwater volgens de zoneringsplannen en de
saneringsplannen volgens de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen: www.geopunt.be

30.10

Voor informatie of het onroerend goed is gelegen in een
overstromingsgevoelig gebied of risicozone voor
overstromingen: www.waterinfo.be
Is er op het onroerend goed voor een vegetatiewijziging een
omgevingsvergunning (voorheen natuurvergunning)
afgeleverd?
Datum goedkeuring dd / /

30.11

40

HtlISVESTING, GROND- EN PANDENRELEID EN ECONOMIE

40.1

Het onroerend goed is gelegen in:

40.1.1

een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
-in het kader van de wetgeving op de economische expansie
-met steun van het Vlaams gewest

40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.1

de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
zo ja, sinds:

40.2.2

de gewestelijke inventaris van, ongeschikte en onbewoonbare
woningen en gebouwen

O

O
O

el
\

O

O

JA

O
O

O
dd

/ /
O

NEE

9

8

FEDNOT

FEDNOT
70
40.2.3

40.3

40.4

zo ja, sinds:
- het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:
- het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en
gebouwen
zo ja, sinds:
- het gemeentelijk register van leegstaande woningen en
gebouwen
zo ja, sinds:

dd
dd

dd

/ /
O

dd

/

cc~~,, ,t t _

71.1

Ç;(

De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in
verband met onroerend goed:
- leegstandsheffing op gebouwen en woningen
- heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
- heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
- gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
- belasting op tweede verblijven
- andere:
- .

O
Datum:

dd

/ /
O
De algemeen directeur,

50.1

60
60.1

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

JA

NEE

JA

NEE

Voor informatie of het onroerend goed opgenomen is op een
vastgestelde inventaris of beschermd erfgoed is:
geo. onroerenderfgoed. be
ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met
andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
- ondergrondse inneming voor:
- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gasachtige producten
- aanleg van afvalwatercollector
- andere:
- _
- bouwvrije strook langs autosnelweg
- bouwverbod in nabijheid van luchthavens
- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of
5 meter van de grensweg
- opruiming van struikgewas naast spoorwegen
en buurtspoorwegen
- erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de
categorie tbv. ruimingswerken
- voet- en jaagpaden (buurtwegen)
- andere:
-

0000 0 0 000 00 0000 0

50

JA

O
O
O
O
O
O
r

Is er op het onroerend goed voor een kleinhandelsvestiging
een omgevingsvergunning (voorheen socio-economische
vergunning) afgeleverd?
Datum goedkeuring dd / /
Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd

I 1
O
I I
O

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN
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NEE

