
 

17/10/2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER 
DOSSIERNUMMER: 2019/00340 

GEMEENTE: Boortmeerbeek 

 

 

 A) LIGGING VAN HET TERREIN 

 

kadastrale omschrijving : afd.01 Sectie A nr.421R 

 

adres :Rijmenamsebaan 20 , 3190 Boortmeerbeek 

 

 B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL 

 

  Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk 

 

Zonevreemde woningen (niet van toepassing op zone-eigen woningen): besluit tot goedkeuring (RUP) 

( Deputatie 19 maart 2015) 

 

 

  Gewestplan 

 

Koninklijk besluit van 7 april 1977 - Gewestplan Leuven: goedgekeurd ( Koninklijk Besluit 7 april 1977) 

Bestemming : woongebieden Bestemming : landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

 

  Bouwverordening(en) 

 

Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 29 

april 1997) 

 

 

  Stedenbouwkundige verordening(en) 

 

Rioleringsaansluitingen: goedgekeurd ( college van burgemeester en schepenen 30 juni 2005) 

 

Weekendverblijven (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 8 juli 2005) 

 

Toegankelijkheid (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 10 juni 2011) 

 

Hemelwaterputten (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 5 juli 2013) 

 

Stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare 

waterlopen: goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 19 december 2012) 
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Stedenbouwkundige verordening m.b.t. verhardingen (provinciaal): goedgekeurd ( Ministerieel 

Besluit 12 september 2014) 

 

 

  Gemeentelijk belastingsreglement 

 

Gemeentelijk belastingreglement op de leegstand: goedgekeurd ( college van burgemeester en 

schepenen 28 juni 2010) 

 

 

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER 
DOSSIERNUMMER: 2019/00340 

GEMEENTE: Boortmeerbeek 

 

 

 

 A) LIGGING VAN HET TERREIN 

 

kadastrale omschrijving : afd.01 sectie A nr.421R 

 

adres : Rijmenamsebaan 20 , 3190 Boortmeerbeek 

 

 B) DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

 

 B.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "NIEUW STELSEL" 

nihil 

 

 B.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN 

EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG" 

nihil 

 

 B.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL" 

 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 

 

Dossiernummer: 24014_1987_103      Perceel: 

Gemeentelijk dossiernummer: 198781 

Onderwerp: plaatsen van een bijenhal 

Aard van de aanvraag: nieuwbouw land-en tuinbouw 

Datum aangetekende zending aanvraag 9 september 1987 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 9 september 1987 

Dossier volledig? Ja 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 14 september 1987 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergund 

 

 

 B.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009 EN 2014 

nihil 

 

 B.5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 2009 
EN 2014 
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nihil 

 

 B.6. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

 nihil 

 

 B.7. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel) 

nihil 

 

 B.8. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel) 

nihil 

 

 B.9. BOUWMISDRIJVEN 

nihil 

 

 B.10. PLANBATEN 

nihil 

 

 B.11. PLANSCHADE 

nihil 

 

 B.12. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "NIEUW STELSEL" 

nihil   

 

 B.13. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN 

WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG" 

nihil   

 

 B.14. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL" 

nihil   

 

 B.15. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009 

 

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "reguliere procedure 2009" werd of wordt 

behandeld. 

 

Dossiernummer: 24014_2015_172      Perceel: 

Gemeentelijk dossiernummer: VK2015/00013 

Onderwerp: creëren van 3 kavels voor open woningbouw 

Aard van de aanvraag: aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie) 

Datum beveiligde zending aanvraag 23 september 2015 

Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente 23 september 2015 

Volledigheid van de aanvraag Ja (niet tijdig beoordeeld) 

Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)  

Tijdige beslissing  

Aard van de beslissing Stilzwijgende weigering 

Indicatie beroep bij de Deputatie Nee    

Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen Nee    

Verval vergunning Nee   

Beslissing aangevallen bij de Raad van State Nee    
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De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "reguliere procedure 2009" werd of wordt 

behandeld. 

 

Dossiernummer: 24014_2016_242      Perceel: 

Gemeentelijk dossiernummer: VK2016/00012 

Dossiernummer van AROHM: 5.00/24014/1000135.1 

Onderwerp: verkaveling 3 bouwloten 

Aard van de aanvraag: aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie) 

Datum beveiligde zending aanvraag 7 november 2016 

Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente 7 november 2016 

Volledigheid van de aanvraag Ja 

Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan 

aanvrager meedeelt 

22 november 2016 

Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente) 10 april 2017 

Datum verzending van de beslissing 18 mei 2017 

Tijdige beslissing Ja 

Aard van de beslissing Vergund met 

voorwaarden 

Indicatie beroep bij de Deputatie Nee    

Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen Nee    

Verval vergunning Nee   

Beslissing aangevallen bij de Raad van State Nee    

 

   

 B.16. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 

nihil   

 B.17. GEBOUWEN 

nihil 

 B.18. OMGEVINGSVERGUNNING 

nihil 

 B.19. MELDING 

 nihil 

 

B.20. MILIEU 

ARAB vergunning d.d. 17/01/1956 met interne referentie II 01/56: mazouttank 2500l, vervallen: 

17/01/1971 . 

ARAB vergunning d.d. 7/09/1987 met interne referentie II 15/87: bijenhal, vervallen 1/09/2011. 

 

hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

De algemeen directeur 

 

 

 

 

 

 

Johan Smits 

de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

Karin Derua 
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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 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 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 het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of van een 

verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 
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Handtekening(en) 
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