
STEDEN BOUWKU NDIG U ITTREKSEL
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IDENTIFICATIË VAN DË AANVRAGER

Naam notaris .A DE WULF

Adres Sint Christianastraat 17
92OO DENDERMONDE

Uw referte:
Onze referte:
Datum:

19-00-0409/001-sR
DOlKBl2O
15 januari 2020

Geachte mevrouw
Geachte heer

Naar aanleiding van uw vraag van 2020-01'10
vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coórdinaten:

IDËNTIFIC,ATIE VAN I-IEï ONROEREND GCITE

Ligging onroerend goed HOPVELDWEO u

Kadastrale identificatie ing BUGGENHOUT í AFD/BUGGENHOUT Sectie e rur. 085í/008000
Kadastrale aard HUIS



PI.ANN ËN RËGNSTËN

X. PLANNËN

2. VERORDENINGËN

i}ÍVïG ËVIN G S1IERGU N N IN G TT'I

'!. AAN1IRAÀG ïSï SMGËV'ï\JGSVËRGLJI.INING

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2. ilIï ÊLDI}IG ONfi GEVII-'JGsVËRGLJ ru NIN G

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3" V€RKAVTLI NG OMG=VïÍ\IGSVERS{J NNI NG

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

\IE RG U N T.I IÍ{ G T N RËG ISïTR

I . AAN VRAG g N TGï' $T r n Ë N B 0 UWK U N S N G H \1ffi FAS LJ N fïl I ï'l G H N

2. AANVRA{3ilï.J TOï SïEDENBCIUWKUï'IP!Gg AïTTSTT$iI

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3" AAi'IVRAG*í{ ï*ï' PLAN*LSSISCHT AïïËSïEN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

4. m*uwMgsDR'.ivËF,l

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5" PLAN$fl"lADf; *n PLAN*AïHFJ

Plan Status beslissing Bestemming

Gewestplan 2.22_1_1 -
DENDERMONDE

gunstig door Koning
op 711111978

Wegens de schaalvan het gewestplan is de bestemming voor

interpretatie vatbaar Il
- woongebieden

Verordening Status beslissing

Bouwverordening 2.31-1-1 - Algemene Vlaamse bouwverordening inzake
hemelwate

vastgesteld door Vlaamse Regering
op 29l06/1 999

Bouwverordening 2.31 2-1 - Algemene Vlaamse bouwverordening inzake
wegen voor voetgangersverkeer

vastgesteld door Vlaamse Regering
op 2910411997

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 1965/48
Dossiernr. Gemeente: 42004167 84/8/1 965/55
Aanvrager: DE KEYSER-VAN ROSSEM
Ondenruerp: HET BOUWEN VAN EEN WONING
Aard : Nieuwbouw eengezinswoning

Datum ontvangstbewijs u ikt door de gemeente 07-07-1 965

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 1 6-07-1 965

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 27-O7-1965

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning



Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

6. AANVRAGEN TOï VËRKAVEI.IN GS\IËRGU NNING

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

7. VERGUND GEACI-IïË GËBOUWËN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

8. MËLDINGËN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

Te Buggenhout, 15 ianuari2020

Hoogachtend

ffi Namens het Gemeentebestuur

Kathleen Baeck
Administratief

uuR



ALGËïU Tí{ il STPALNNGffi I*

I ru LI C HïIN G il í\i F*RM U I-'ËR VASïG* ËD Iil TORMAïIT

Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid ervan.

FL"qruNËNRTGiSïÉR

De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister.
lnformatie over plannen kan gezamenlijk met informatie over vergunningen worden verkregen via de aanvraag van
eerr stedenbouwkurrdig uittrekselop basis van art. 135S1 DRO
lnformatie over plannen kan worden verkregen via het uittreksel uit het plannenregister op basis van art.134 DRO, het
Besl. Vl. Reg. 18.05 2001 tot uitvoering van artikel 134, SS 2 en 3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en het M.8.7 .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 vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze
informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn;

2. Hetfeit 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. ConÍorm artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
conform artikel 5.1.1 53 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.

VËRGÊJN ru iï{ fi TN N*#'s"T"ER

De gemeente beschikt over een conform verklaard vergunningenregister.
lnformatie over vergunningen kan gezamenlijk met informatie over plannen worden verkregen via de aanvraag van
een stedenbouwkundig uittreksel op basis van art. 13551 DRO
lnformatie over vergunningen kan worden verkregen via het uittreksel uit het vergunningenregister op basis van art.
134 DRO en het Besl. Vl. Reg. 18.05 2001 tot uitvoering van artikel 134, SS 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 oÍ
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.í.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.



geodresseerde:
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GEMEENTE BUGGENHOUT
Sledenbouwkundige inlichiingen
Dienst omgeving
Nieuwstroot 2, 9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 I I o Fox. 052 33 58 ó8
www.buqqenhoul.be
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bosgemeente

VRAAG OM INLICHTINGEN BEïREFFENDE EEN ONROEREND GOED

Ruilmteliike ordenlnq

lnlichtingen gevroogd door: NoÍorisvennoolschop AsÍrid De Wulf bvba
Sint-Chrisfion ostroot I 7
9200 Dendermonde

Referenlie: t 9-00-0409 /00 t -sR

Ligging onroerend goed: Hopveldweg 4 te 9255 Buggenhout

Kodoslrole qeqevens: Ald. 2 Sectie E Perceelnt. 0851 B
Dolum oonvroog:
Dotum onlvonqst oonvrooq:

2020-0t-t0
2020-0t-t0

Zie stedenbouwkundig uiltreksel

Huisvestinq

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) Herwoorderingsgebied geen/@:

2) Woonnoodgebied g€€ê / woonnoodgebied: woningbouwgebied

3) VoorkooprechÍ krochtens de
Vloomse wooncode: Bijzondere
oebieden:

Flneen

4) Opgenomen in de inventoris von
ongeschikÍe en/of onbewoonbore
woningen, verwoorloosde
gebouwen, leegsloonde en/of
verwoorloosde bedriifsruimlen:

inlormalie enkel Íe verkrijgen per fox op hei nr. 09 276 25 00
" Wonen Oosf-Vloonderen "
Koningin Morio Hendrikaplein 70 bus92
9000 Gent

5) Opgenomen in het gemeenielijk
leeqstondreqisler

'F/neen

6) Wonen in eigen slreek: Flneen
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VRAAG OM INLICHTINGEN BETRETFENDE EEN ONROEREND GOED

Mllleu

Voor gegevens met betrekking tot de opnome von hel perceel in hel regisler von veronlreinigde
gronden verwijzen we noor de Openbore Afvolsloffenmootschoppij (OVAM), SlotionssÍroot 1 l0 te 2800
Mechelen.

Weqen en ErÍdienslboorheden

lnlichlingen over geweslwegen en provinciole wegen en onbevoorbore woterlopen zijn te verkrijgen bij
de beheerder von deze weg of woterloop.

De verstrekte gegevens hebben enkel betrekking op gemeentelijke aangelegenheden.
Alle gegevens voorkomend op dit formulier zijn louter informatief.

Ons bestuw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verkeerd vermelde informatie.

1) Wordt op hel perceel een hinderlijke inrichting geëxploiteerd, die beschikt over een
exploiÍotie- (ARAB) of milieuvergunning (VLAREM) of die conform de bepolingen von
Vlorem lwerd gemeld?

JA / NEE

2) Worden of werden op het perceel inrichtingen geëxploiteerd of ocliviteiten uiigeoefend
die bodemverontreiniging kunnen veroozoken (cfr. bijloge I bij VLAREBO), en zo jo
welke?

J+ / NEE

3) lnbreuken voslgesteld? J4 / NEE

l) Rooilijnplon:
dotum:

NEE

2) Wordt hel goed bezwoord door een rooil'rjn? J* / NEE

3) Onteigeningsplon:
dotum: NEE

4) Ondergrondse inneming: NEE

5) Erfdienstboorheid von openboor nut:
- oir liquide
- NAVO pijpleiding
- gemeenteweg

-J+iNEE
-JA/NEE
-J+/NEE

ó) Woterlopen: NEE

7) Woterloets

- nietoverstrominosoevoeliqqebied
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VRAAG OM INTICHTINGEN BETREFFENDE EEN ONROEREND GOED

Onroerend erÍqoed

met vriendel'rjke groeï

odm

dienst

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.

Bescherming inzoke: NEE

l) londschoppen

2) monumenten:

3) stods- en/of dorpsgezichten:

4) orcheologisch potrimonium:

5) inventoris bouwkundig
erfqoed:





WATERINFO.be - Geoloket

VLAANDEREN.be Waterinfo.be

WATERINFO.be

Geoloket

Toelichting

Het geo-loket laatjê toe alle walerinÍo kaarten ie rasdplegen. Het
omvat onde. meer de watertoetskaaÍlen, de
oveGtmmingsgevaar- & Íisi@kaaÍlen en de kaarten aíkomstig uit
de Vlaamse HydrograÍische Atlas. Ook kunnen orlhofoto's en het
gÍoolschalig reÍerenlie bestand (GRB) oÍ Open Slreèt Map
gEtoond mrdên als instelbarc aóleÍgrcndkaart. Oe kaarlen
kunngn op meêrd€re manieren bevraagd rcrden en lokaal
geraadpleegd worden als rebmap seryice via d€ [JRLI
htto://insoircDub.walerinfo.be/arcois/resuserui@s

Lees meea...

Vlaanderen
is water

Kaart

KaartbevEging resultaten

Overstrcmingsgêvoelige gebieden

Erzijn ge€n rEsullalên gevonden vooÍ uw bêvtaging.

Zoek op siraal, waleriníobericht, document,..

pagina 1 van 1

Geoloket l4etingen Rappo

Kaarten downloedên

V Kaarten Tools

tí t,

Perceel WGSB4 Lambert
Zoeken via perceelnummer

lselectes een Sffite
l'...-'----....

io* n-, our."",

Toon adres

Wissen

van Voorkoop lntegraal

Te bevragen kaartlagen

M AÍstroomgebieden Walerloets

E Bruggen

EEÍosiegêvoelige gebieden

E crondwaterg6voelige gebieden

E Hellingenkaart

fl lnfi ltratiegevoetige bodems

ElKadastrale Pêrelen 2019

Puntselectie

Kopieer ligging en waterbehee

Verwijder resultaten

2600

Kaartlagen

Waterloopassen (VHA)

Kadaslrale Perelen 2019

Signaalgebieden

Recht van Voorkoop lntegÍaal

Risi@zon€s oveÍslrcmingen 2

Risi@zones ovêrslromingen 2

Oversiromingsgevoelige gêbiÊ

Vlaamse HydrogÍafische Allas (V

Gevaar- en risicokaarten ORL

Watertoêtskaarten

Extra kaartlagen

Kaartlagen uploaden

Dit is een ofÍiciële website van de Vlaamse overheid MEER INFO

https://www.waterinfo.beidefault.aspx?path:Nl/Loketten/geoloket&XYl:{x:135125... 2810I12020




