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Uittreksel uit het vergunningenregister
Gemeentebestu ur Ternat
Datum vaststelling :

wt

3í maafi2011

Publicatie staatsblad : 16 april 2013

TEHHAT

A. LIGGING VAN HET TERREIN
Afdeling

TERNAT 3 AFD/ST-KATH ERI NA-LOM

Sectie

c

Kadastrale ligging

23071 C 0774 K 000 00

Administratieve ligging

Fazantenlaan, 042
Fazantenlaan, 044
Fazantenlaan, 046
Fazantenlaan, 048
Fazantenlaan, 050
Fazantenlaan, 052
Fazantenlaan, 054
Fazantenlaan, 056
Fazantenlaan, 058
Fazantenlaan, 060
Fazantenlaan, 062
Fazantenlaan, 064
Fazantenlaan, 066
Vinkenlaan, 008

B

Vinkenlaan,0l0
Vinkenlaan,0l2
Vinkenlaan, 014

Vinkenlaan,0l6
Vinkenlaan,0lS
Vinkenlaan, 020
Vinkenlaan, 022
Vinkenlaan, 024
Vinkenlaan, 026
Vinkenlaan, 028
Vinkenlaan, 030
Vinkenlaan, 032
Vinkenlaan, 034
Vinkenlaan, 036
Vinkenlaan, 038
Vinkenlaan, 040

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

8.L4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (reguliere
procedure 2OO9)

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "reguliere procedure 2009" werd of wordt

behandeld.
Dossiernummer: 23086 201 6_0200140
Gemeentelijk dossiernummer: ba-201 6/1 31 -L
Ondenuerp: plaatsen van een airco op de gevelvan de woning
Aard van de aanvraag:ANDER

Datum aangetekende zending aanvraag

28-07-2016

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

28-07-2016

Dossier volledig?

J

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager

09-08-2016

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

01-09-2016

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege
over de aanvraag

06-09-2016

Werd de beslissing tijdig getroffen?

J

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

VERGUNNING

Werd beroep ingediend bij de deputatie?

N

Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

N

ls de vergunning vervallen?

X

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

N

8.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (openbare
instanties)
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van
algemeen belang" werd of wordt behandeld.
Dossiern ummer: 23086_197 6 _0200219
Gemeentelijk dossiernummer: ba-1 9761052-L
Dossiernummer van AROHM: 276 AB 3798 76
Onderwerp: het bouwen van 30 woningen
Aard van de aanvraag: N_EEN

Datum ontvangstbewijs

03-04-1 976

lnstantie die beslist over de aanvraag

AMBTENAAR

Datum van de beslissing over de aanvraag

29-07-1976

Aard van de beslissing over de aanvraag

VERGUNNING

ls de vergunning vervallen?

X

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

N

ls de beslissing vernietigd door de Raad van State?

N

8.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (oud stelsel)
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Dossiernummer: 23086 1993 0200306

I

Gemeentelijk dossiernummer: go-1 9931 17 1 -L
Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuisje.
Aard van de aanvraag: N_BIJ

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

04-1 0-1 993

Dossier volledig?

J

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

09-1 1 -1 993

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

VERGUNNING

Werd beroep ingediend bij de deputatie?

N

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering?

N

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager?

N

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de

N

gemachtigde ambtenaar?
ls de vergunning vervallen?

N

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

N

ls de beslissing geschorst door de Raad van State?

N

ls de beslissing vernietigd door de Raad van State?

N

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

Dossiernummer: 23086_1 999_0200096
Gemeentelijk dossiernummer: go-1 999107 1 -L
Onderwerp: het sluiten van een ingang (er zijn er 4)
Aard van de aanvraag: ANDER

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

1

Dossier volledig?

J

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

06-04-1 999

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

VERGUNNING

Werd beroep ingediend bij de deputatie?

N

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering?

N

Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager?

N

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de

N

9-03-1 999

gemachtigde ambtenaar?
ls de vergunning vervallen?

N

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

N

ls de beslissing geschorst door de Raad van State?

N

ls de beslissing vernietigd door de Raad van State?

N

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 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.
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.

Datum uittreksel: 13-02-2019

De Algemeen Directeur

De Burgemeester

K. Vanholder

M. Vanderhasselt
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vak in te vullen door het
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OVERZICHT PLANN
Dit onderdeel vervalt (minstens ten dele) zodra de gemeente over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister
beschikt (zie toelichting)
1

Naam gewestplan : Halle-Vilvoorde-Asse
Datum goedkeuring : 07 10311977
Datum wijziging dd I I
JA

NEE

- buffezone
- gebied voor dagrecreatie
- gebied voor verblijfsrecreatie
- gebied voor gemeenschapsvoorz. en openbare nutsvoorzieningen
- andere

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wegens de schaalvan het gewestplan is de bestemming voor
tatie vatbaar

JA

NEE

zo ja, met bestemming
- woongebied
- woonuitbreidingsgebied
- woonpark
- woongebied met landelijk karakter
- woongebied met cult., historische of esthetische waarde

X

- industriegebied
- gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor KMO
- dienstverlen ingsgebied
- agrarisch gebied
- landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- bosgebied
- natuurgebied
- natuurgebied met wetensch. waarde of natuurreservaat
- parkgebied

o
2

Naam algemeen plan van aanleg
Datum goedkeuring dd 119
Datum wijziging dd I I
Bestemming 1:
Bestemming 2"*:
Bestemming 3**:

3

Naam bijzonder plan van aanleg
Datum goedkeuring dd I I

I

Datum w'rjziging dd

Bestemming 1:
Bestemming 2**:
Bestemming 3"":

I

I

o

4.

Naam gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I
Bestemming 1:
Bestemming 2n*:
Bestemming 3**:

5.

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

6

Naam gewestelij k ruimtel ij k u itvoeringsplan.
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I
Bestemming 1:
Bestemming 2*":
Bestemming 3**:

7

Naam rooilijnplan

ii

Datum goed-keuring aa
Datum wijziging dd I I
Het rooilijnplan maakt deel uit van een BPA of RUP

8

o

Naam onteigeningsplan ...
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I
Het onteigeningsplan maakt deel uit van een BPA of RUP

herverkavelingsplan /
Datum goedkeuring dd t I
/

11.

NEE

o

o

JA

NEE

o

o

JA

NEE

o

o

Naam ruit- of

Datum wijziging dd I I
Het ruil- of herverkavelingsplan maakt deel uit van een RUP

10.

JA

Naam verkavelingsverordening
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I

Naamgemeenteliikebouwverordening
Datum goedkeuring
Datum wijziging dd

dd I I
II

12

Naam gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I

13

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

14.

Naam gewestelij ke steden bouwku nd ige verordeni ng
Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd I I

15

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

JA

NEE

o

w

* doorhalen wat niet van toepassing is
** indien van toepassinq

vak in te vullen door het

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

16.

Voorzover bekend behooÉ het onroerend goed tot een
niet-vervallen verkaveling of maakt deel uit van een niet
vervallen deelvan een verkaveling die deels is vervallen:
zo ja, datum:
zo ja, referte: .........
deze verkaveling is gewijzigd
zo ja, datum:

17

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

18.

NEE

o

P

ddtt
o

o

ddll

o

ddt

o
I

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

li::1"-1il:':::i ?à ,;fr-,]^!
" "\"""

19

JA

dd

/tU

o

ddt
ddl
ddt
ddt

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

o
dd
dd
dd
dd
dd

lt
tt
!t
tt
tt

o

in te vullen door het

ur

RUIMTELIJKE ORDENING
20

het onroerend goêd is verdeeld, zonder dat een
verkavelingsvergunning werd afgegeven

MILIEU EN NATUUR

30
30.1

JA

NEE

o

o

JA

NEE

o

P

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend
goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd,

of milieumelding(en) ontvangen***.
zo ja, de volgende inrichting is vergund/gemeld:

vergund tot

dd

ll

vergund tot

dd

II

vergund tot

dd

tt

*** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere
reglementeringen: AMB-exploitatievergunning, afualwaterlozing,
afualverwerking, grondwaterwinning, ...

30.2

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen
op (een) milieuvergunningsreglementering(en)**nn vastgesteld
zo ja, de volgende overtredingen (misdrijven en inbreuken)

o

P

zijn vastgesteld:

ddtt
ddtt
ddtt
*"** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere
reglementeringen: AMB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing,
afualverwerking, grondwaterwinning,...

30.3

Voor zover bekend was er vóór I juni 20í5 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging

(inrichtingen opgenomen in bijlage

í

bijVLAREBO).

o

zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd

/

geëxploiteerd:

Voor zover bekend is of was er na 3í mei 20í5 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(inrichtingen opgenomen in bijlage í van Vlarem l).
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd

o

geëxploiteerd:

30.4

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone
rond een wateruvingebied.

o

P
o

30.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed

o

een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend , opgenomen in
een bosbeheersplan?

30.6

zie toelichting

30.7

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd

o

duingebied of in een voor het duingebied belangriik
landbouwgebied.
30.8

o

P

o

P

ln welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed?
het centrale gebied/het collectief geoptimaliseerde buitengebied/
het collectief te optimaliseren buitengebied/ het individueel te
optimaliseren bu itengebied/*
"doorhalen wat niet van toepassing is

40

HUISVESTING, GROND. EN PANDENBELEID EN ECONOilNIE

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

40.2.2

40.2.3

De gemeentelijke inventaris van venvaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gemeentelijke inventaris van:
- verwaarloosde woningen en gebouwèn
zo ja, sinds:
- ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds:

- het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:
- het gemeentelijk leegstandsregister
zo ja, sinds:

40.3

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning
zo ja, op:

Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd

NEE

o
o

p

r

o

Bedrijfsruimten
zo ja, sinds:

JA

dd

I

I

P

o

p

o

{

ddtt
o
ddtt
o

ddtt
o
ddtt
ddtt
o

P
v
P

p

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

50
50.1

het onroerend goed is of is gelegen in

60.1

NEE

o
o
o
o

o
o

:

- een voorlopig beschermde archeologische site of in overgangszone
- een beschermde archeologische site of in overgangzone
- een voorlopig beschermd monument of in overgangszone
- een beschermd monument of in overgangzone
- een voorlopig beschermd cultuurhistorisch landschap of
in overgangszone
- een beschermd cultuurhistorisch landschap of in overgangszone
- een voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of
in overgangszone
- een beschermd stads- of dorpsgezicht of in overgangzone

60

JA

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met
andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:

o
o
o
o

9

v
g
v
o

v

JA

r-\

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

NEE

- ondergrondse inneming voor:

- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gasachtige producten
- aanleg van afualwatercollector
- 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 3dê
categorie tbv. ruimingswerken
- voetwegen- of jaagpaden (buurtwegen)
- andere:

t

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN

70
71.1

Datum:

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
- gemeentel ij ke activerin gsheffing (on bebouwde percelen )
- belasting op tweede verblijven
- andere:

,az1tl /a/9

JA

NEE

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Stempelvan de gemeente

De algemeen directeur,

De burgemeester,

K. VANHOLDER

M. VANDERHASSELT

Uittreksel uit het plannenregister

GEMEENTE
TERNAT

TERHAT

A.

LIGGING VAN HET TERREIN

lKadastrale afdeling
Sectie

AFD/ST-KATH ERI NA-LOM B.

lPerceelnummer

3071 C 0774 K 000 00

It-issins

AZANTENL 42

]K

710
79

710
174G2

775D
776F

773H
776H
77
77 1L
771t<.
7

I}.
Naam

GEMIiF],NTELI.IKIi PLANNEN OF VERORDENIN(;EN
Gemeentelij ke bouwverorden

i

n

g met betrekkin g

de beplantingen
t-

meentelijke bouwverordening

llyPe
Plan id

BVO 23086 231 00101 00001

Datum goedkeuring

1997.08.29

processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

meentelijke stedenbouwkund ige verorden ing
met betrekking tot vergunningsplichtige
bestemmingen en bestemmingswijzig ingen
emeentelijke stedenbouwkund ige verorden ing

Plan id

23086 233 00001 00001

Datum goedkeuring

08.26

processtap

Besluit tot Goedkeuring
bouwkundige verordening op het
leggen van parkeerplaatsen en
nstallingen

Naam

emeentelijke stedenbouwkund ige verordening

23086 233 00002 00001

Plan id
Datum goedkeuring
processtap

13.1í.06
Definitieve Vaststelling
ke verordening betretfende het

m

plaatsen van septische putten

Type

meentelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

23086 233 00003 00001

Datum goedkeuring

05.1 5

processtap

C].

Besluit tot Goedkeuring

PITOVIN(]IALIi PLANNENOFVEROI{DENIN(;EN

Naam

provinciale steden bo uwku nd ig e verorde n i n g met
betrekking tot het ovenuelven van grachten en
rbare waterlopen

Type

Provinciale stedenbouwkundige verordening

Plan id
Datum goedkeuring
processtap

Naam

lrvp.
Plan id
Datum goedkeuring

20001 233 00001 0000í
2.12.19
Besluit tot Goedkeuring
stedenbouwkundige verordening met
g tot verhardingen

Provinciale stedenbouwkundige verordening

20001 233_00002_00001
4.09.12

4

processtap

I).

it tot Goedkeuring

(;EWIiSTELI.II(E PLANNEN OF VIiII.OI{DENIN(;EN

Naam
t-

lOrigineelbij K.B goedgekeurd gewestplan HallelVilvoorde-Asse

llype

lGewestplan

Plan id

lcwe_ozoo

Datum goedkeuring
processtap
Bestemming

Naam

llype
Plan id
Datum goedkeuring
processtap

Naam

o

222_ooo25_oooo

1

1977.03.07
lBesluit tot Goedkeuring
lwoon u itbreid in gsgebieden
lBesluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997
lhoudende vaststelling van een algemene
lbouwverordening inzake wegen voor
lvoetgangersverkeer
lGewestel ij ke bouwverorden n g
i

I

avo_ozooo_23 1 _oooo 1 _oooo

1

1997.04.29
lBesluit tot Goedkeuring
it van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005
oudende vaststelling van een gewestelijke
ige verordening inzake
verblijven en de inrichting
gebieden voor dergelijke verblijven

llype

lGewestel ij ke steden bouwku nd ige verorden

Plan id

lsvo_ozooo_233_oooo2_oooo I

Datum goedkeuring
processtap

Naam
t-

ke stedenbouwkundige verorden ing
kelijkheid. (5/6/2009)

lPbn id

lsvo_02000_233_00003_0000

lOatum goedkeuring

lzor r.oo.ro

lprocesstap

lBesluit tot Goedkeuring

llYPe

g

it tot Goedkeuring

lGewestel ij ke steden bouwku nd ige verorden

t-

n

05.07.08

llyPe

l*""'

i

i

n

g

1

ke stedenbouwku ndige verordening
Breedband
lGewestel ij ke steden bouwku nd ige verorden

lPlan id

_00004_00001

lOatum goedkeuring

lzorz.oo.oo

lprocesstap

lBeslu it tot Goedkeuring

i

n

g

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober
houdende vaststelling van een gewestelijke
enbouwkundige verordening inzake
, infiltratievoorzien ingen,
ingen en gescheiden lozing van

en hemelwater

lrvp"

lGewestel ij ke steden bouwku nd ige verorden

Plan id

lsvo_ozooo_233_oooos_oooo

Datum goedkeuring

12016

processtap

Besluit tot Goedkeuring

i

n

g

1

o?r5

UPMERKINGEN
1" Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één 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 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.

Met de meeste hoogachting,

De algemeen directeur,

De burgemeester,

Koen Vanholder

Michel Vanderhasselt

