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Geachte

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente: Asse
Deelgemeente: Zellik
Postnummer:. L73L

Straat: Plataanlaan
Huisnummer: 7
Kadastrale afdeling: 6
Kadastrale sectie: C
Kadastraal perceelnummer(s)

:

L83 / Ll 3

RUIMTELIJKE ORDENING
STEDENBOUWKUN DIG UITTREKSEL
De stedenbouwkundige inlichtingen worden overgemaakt, gebaseerd op het
modelformulier van de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische
Notarissen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw,
In uitvo ering van de gemeenteraadsbeslissing van LB/r2/2oL7, dient u 187,63 EUR of
125,08 EUR te betalen op het afleveren van administratieve stukken.
Dit bed
€ 187 63 moet binnen de 3Q dagen gestort worden op
van het gemeentebestuur van Asse met vermelding,
GV ITZ-2Otgl4Os
Pt ataanlaan 7.
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OVERZICHT PLANNEN

Ja

Het onroerend goed is gelegen in:
Het gewestplan
Naam : Halle-Vilvoorde Asse
Datum: 07IO3l77
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Met als bestemming:
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Woonuitbreidingsgebied.
Woongebied met bijzondere bepalingen.
Woongebied met landelijk karakter,
Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde
Industriegebied.
Dienstverleningsgebied,
Agrarisch gebied
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Landschappetijkwaardevol agrarisch gebied.
Bosgebied.
Natuurgebied.
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat.
Parkgebied.
Bufferzone.
Recreatiegebied.
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en
middelgrote ondernemingen'
Researchpark.
Reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied.
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Het onroerend goed is gelegen in het Gemeente lijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
ister.
Zie uitreksel lannen
Het onroerend goed is gelegen in het P rovinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
ister
I
lannen
Zie uitre
gelegen
goed
in het Gewestelijk Ruimtelijk
is
onroerend
Het
Uitvoeringsplan
nnenre ister.
Zie uitreksel
plan
van aanleg
Een bijzonder
ster.
Zie itreksel annen
Gemeentelij ke steden bouwku nd i ge vero rde n i n g / bouwverordening
Naam: Stedenbouwkundige verordening met betrekki ng tot nachtwinkels.
Datum: 2006-01-26 zie www.asse.be
Naam: Het aanleggen van parkeerplaatsen n fietsstelplaatsen buiten de

-x-

n

openbare weg.
Datum: 2015-05-21

Provinciale stedenbouwkundige verordening/ bouwvero rdening
Naam:Het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen.
Datum: 20I2-L2- 9 zie www,vlaambra nt.be
Gewestelijke stedenbouwkund ige verorden ing/ bouwverordening
Naam : Bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
-29 zie www imte keordeni ,be
Datum: 1
Naam: Bouwverordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.
Datum:2005-07-08
Naa m : Stedenbouwku nd ige verordeni ng toega n kel ij kheid
Datum:2010-03-01
Naam : Stedenbouwkundige vero rdening voor hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzien i ngen
Datu m:2013-07-05
Het onroerend goed wordt getroffen door een roo ilijnplan
Een rooilijnplan
Zo a datum
Gelegen in het landinrichtingsproject Molen beek/Maalbeek
Planprogramma goedgekeurd door: de Vlaamse Regering
Datum: 03.12.2010

Ruilverkaveling
Goedgekeurd door: Ministerieel Besluit
Datum :L7.O3.L997
Vlaamse LandmaatschaPPij
Ruilverkavel ingscom ité " Bollebeek"
Ganzedries 149 te 9OOO Gent
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Het onroerend goed:
Gelegen aan de gewestweg N9lN4ryN2B5. Voor het definitief rooi- en/of
onteigeningsplan dient u zich te wenden tot de Vlaamse overheid Agentschap wegen en verkeer - Vlaams-Brabant - Albert I Laan 275 - l8oo
Vilvoorde.
Grenst aan het domein van de NMBS. Voor advies dient u zich te wenden
tot de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - District Noord-

Koni ng_i.n_1,4e_r:t_q_tls_ldrLKq_plp_il,_?__t_q_9_9-Q_0___c_en_t,___
H Het is gelegen op het tracé van de Ring rond Asse. Voor advies dient u
zich te wenden tot de Vlaamse overheid - Agentschap wegen en Verkeer Vlaams-Braba nt - Albert I Laan 275 - 1800 Vilvoorde.
Het ligt in de nabijheid van de Ring rond Asse. Voor advies dient u zich te
wenden tot de Vlaamse overheid - Agentschap wegen en Verkeer - VlaamsBrabant - Albert I Laan 275 - 1800 Vilvoorde.

Het onroerend goed is gelegen in een mogelijk/effectief
overstrom in gsgevoelig gebied.
Het onroerend goed is gelegen in de nabijheid van een
mogel ij k/effectief overstrom i n gsgevoel ig gebied.
Het onroerend goed is gedeeltelijk gelegen in een mogelijk/effectief
overstromingsqevoel ig gebied.
VERGUNNINGEN
Het onroerend goed is begrepen in een verkaveling:
Verkavelingsnummer: Zie uittreksel uit het vergunningenregister.
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Goedgekeurd door:
Datum:
Afgeleverd aan:
Gewijzigd - datum:
eleverd aan

-l-l-

Voor het onroerend goed zijn stedenbouwkundige vergunningen
weigerin gen afgeleverd.
Zo ja, voor de volgende werken, handelingen of functiewijzigingen:
Zie uittreksel uit het vergunningenregister.

/

Voor het onroerend goed zijn stedenbouwkundige misdrijven
vastgesteld voor de periode 199O tot heden,
Zo ja, voor de volgende werken, handelingen of functiewijzigingen:
Zie uittreksel uit h verg un n ingen reg ister.
MTLIEU
Voor zover bekend zijn er m,b.t. het onroerend goed (een)
milieuvergun ni ng (en) afgeleverd, of milieumelding (en) ontvangen

***

Zo ja, de volgende inrichting is vergund/gemeld:
xxx< Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere
reg lementeri ngen : ARAB-exploitatievergu n n i ng,
afva lwaterlozi n g,afva lverwe rki n g, g rondwaterwi n n i n g, ...

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op
(een) milieuvergunn ingsreg lementering (en) * * * vastgesteld inzake
niet gemelde of vergunde inrichtingen.
Zo ja, de volgende inrichting is zonder melding of vergunning
geëxploiteerd:

xxx Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere
reg leme nteri n g : ARAB-explo itati eve rg u n n i n g, afva lwate rlozing,
afvalverwerki ng, grondwaterwinning, ...
Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een
risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in

bijlage I bij VLAREBO).
Zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:
en rrcller:licJireicj. Greel Van citn Wilki:1,/r.lir:nst Ririrnielitke O;-cieiriirr-.1
stedenbouwkundi suittreksel@asse.be
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Bevi ndt zich t voor zove r beke n d f o p h et on roerend goed ee n b os?
n
e no m en n e en bosbe hee rs
rceel
Zo
S het
een
Het onroerend oed is bezwaard met

Voorzover bekend kan op het onroerend goed op basis van het
decreet Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend'
Zo ja, op basis van:
- ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)'
het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun
' - uitbreidingszone,
afgebakend in een BPA of RUP'
- ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal

n

Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).

-E-

- het feit dat het
t binnen een natuurinrichtin
Het onroerend goed is gelegen in een "speciale beschermingszone

Zo ja,:
- Habitatrichtlijngebied.
ebied
-Vo elrichtl
HU

rsv ESTI N G

G RO N D
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E N P AN D E N B E LE D E N ECO N

oMI E

n
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De inventaris van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en
wonin en.
bouwen e
verwaarloosde
Het Decreet Stadsvernieuwi S
Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het
recht van wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode van
toe ssrn is
BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
Voor zover bekend is het onroerend goed:
- Opgenomen in een ontwerp vàn lijst van beschermde monumenten
- Een definitief beschermd monument,
- Opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- of
dorpsgezichten.
- Een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht.
- Gelegen in een beschermd landschap.
- Opgenomen in de lijst Bouwkundig Erfgoed

Neen

X

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode
Zo ja, op:.
Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in
kader van de Vlaamse Wooncode
Zo ja, omdatl
- de gemeente daar een zakelijk recht of een huurrecht van minstens negen
jaar heeft en waarvan één van hen, wegens nalatigheid van de eigenaar
renovatie-,verbeteri ngs of aan passi ngswerken heeft u itgevoerd.
- de woning volgens het conformiteitsonderzoek onaanpasbaar is en binnen
de VE rl en9 ba re 3 6 m nd en (i n d ie n sted en bouwku nd g e ver9 u n nt n g S
VE re st ) of 1 2 m aa n de n ( n d ie n gee n verg u n n n g s vere ist) d oo r de
oo w erd
ofwel n et
n a nd ere bestem m n
naa r ofwe
Het onroerend goed is oPgenomen in:
Het onroerend goed is gelegén in een door de minister erkend
ied
woni bou
Het onroerend goed is gelegen in een door de minister e rkend
woonvern ieuwinqsgebied.
De inventaris van leegstaande en/of verwaa rloosde bedrijfsru i mten,
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ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT.
Voor zover bekend is het onroenend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut

Ja

Neen

Zo ja, volgende:
- Ondergrondse inneming voor:
- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gásachtige producten.
- aanleg van afvalwatercollector,
- andere:

n
n

x
X
X
xX

Hoogachtend

Uit naam van het college van burgemeester en schepenen
In opdracht:

L. Van Droogenbroeck
Algemeen directeur

K.Van ,rt/
auroemeefter

Drt formulier heeft een louter informatieve rrraarde. Het r-Serneentebestuur is niel verantwoordelijk voor cle juistlreicl

en vollediqheid. Greet Van den Winkel/dienst Rui'Ïteliike Ordening I ï 02 454 L9 34 / F 02 454 19
stedenbouwkundieuittreksel@asse.be
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Date 12.08.2019

-Scale 111397

Uittreksel uit het vergunningenregister
Gemeente: Asse
Datum: 12/O8/2Ot9

A. Ligging van het

Terrein

Kadastrale omschrijving afdeling 6, sectie C, nummer 18313

O

Adres Plataanlaan 7 ,I73lZellik
Adres Wilgendaal ZN ,IT3IZellik
Adres Plataanlaan 7 , 1731 Asse

B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen

informatie
tot stedenbouwkundige vergunning:
2. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

ASTVER

0 dossier(s) opgenomen

ASTVEROI

0 dossier(s) opgenomen

tot stedenbouwkundige vergunning:
4. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

ASTVEROS 2 dossier(s)opgenomen

L. Aanvragen

3. Aanvragen

0 dossier(s) opgenomen

ASTVER2OO9

tot stedenbouwkundige vergunning:

5. Aanvragen

0 dossier(s) opgenomen

ASTVEROI2OO9

tot stedenbouwkundig attest: ASTATT
7. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT
8. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT2009
6. Aanvragen

9. Aanvragen

0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen

tot planologisch attest:APLATTN

0 dossier(s) opgenomen

10. lnformatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS

0 dossier(s) opgenomen

1l-. lnformatie over planbaten: PLBATEN

0 dossier(s) opgenomen

12. lnformatie over planbaten: PLSCHADE

0 dossier(s) opgenomen

L3. Aa nvrage n

tot verkavel ingsve

L4. Aa nvragen

tot

L5. Aa nvrage n

tot verkavel ingsve

L6. Aa nvrage n

tot

L7. Aa nvragen

tot verkave ingsvergu

L8. Aanvragen

tot woonrecht: WOON2009

rgun ning : AVKAV

ve rkave lingsvergu n n ing: AVKAVO

0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen

I

l

rgu n n ing : AVKAVOS

ve rkavelingsvergun ni ng: AVKAV2009
I

nn

dossier(s) opgenomen

0 dossier(s) opgenomen

ing : AVKAVO 12009

0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen

19. lnformatie over meldingen: MELDlNG2009

0 dossier(s) opgenomen

20. lnformatie over gebouwen: GEBOUWEN

0 dossier(s) opgenomen

2

L. Aanvragen

tot stedenbouwkundÍge vergunning (digitaal)

ASTVER2O14

22.

Aanv rage n

tot steden bouwku nd ige vergu n ning

(d

igitaa

ASTVEROI2014

23. lnformatie over meldingen (digitaal): MELDtNG2014

I

)

0 dossier(s) opgenomen

0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen

24. Aanvragen
ha

tot omgevingsvergunning stedenbouwkundige

ndelingen: OMV_AANVRAAG

25. Aa nvrage n

tot omgevingsvergu n n i ng verkave len gronden

OMV2O17 VK NIEUW
26.

Aa

nvrage n

verkaveling:

O

tot omgevi ngsvergun ning bijste ling
I

MV2017_VK_B

0 dossier(s) opgenomen

0 dossier(s) opgenomen
0 dossier(s) opgenomen

IJSTE LLI NG

27. I nformatie over omgevingsvergu

n ni

ng meld ing

stedenbouwkundige handelingen: OMV201-7-M

ELDI NG

0 dossier(s) opgenomen

B.3. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "Oud stelsel"
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.
Dossiernummer: 23095_1989_296

Gemeentelijk dossiernummer: SV1989296
Dossiernummer van AROHM:

Onderwerp: bouwen van een woning
Aard van de aanvraag:
Betrokken persoon:
Debaeremaecker-Va n den Elsen
Brandhoutkaai 43
1000 Brussel
Datum aangetekende zending aanvraag

20/tt/Le89

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

20/LLlL989

Datum van de beslissing van het schepencollege over de

rtlL2/7e8s

aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de

De vergunning werd verleend

aanvraag

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?

Neen

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?

Neen

ls de vergunning vervallen?

Neen

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Neen

De volgen de aanvraag

tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Dossiernummer: 23095_1996_91
Gemeentelijk dossiernummer: MT/TD-96.91
Dossiernummer

va n AROH M

: 345/ tL/ 44

Onderwerp: bouwen van een rijwoning
Aard van de aanvraag:

Betrokken persoon:
Van den Meerssche-De Mey
Square Ed. Machtens 20
1080 Brussel

Datum

aa

ngetekende zending aanvraag

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

oe/os/Lss6
os/os/1ee6
13/os/L996

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd verleend

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?

Neen

ls de vergunning vervallen?

Neen

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Neen

Neen

8.15. Aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel"
De volgende aanvraag

tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Dossie rn um mer: 23002_2004 _923

Gemeentelijk dossiernummer: 345 / FL/ 44
Dossiernummer van RWOi 345/ FL/ 44
Onderwerp: Nieuwe verkaveling
Aard van de aanvraag: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)

Betrokken persoon:
De Puttere (voor Dansette-Dupont en cons.) M

1731 Zellik
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan
het schepencollege

os/03/1s68

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het
schepencollege

Gunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de

2s/04/1968

aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de

De vergunning werd verleend

aanvraag

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?

Neen

Werd beroep ingediend bijVlaamse regering?

Neen

,

ls de vergunning vervallen?

Vergunning

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Neen

is,

nog niet vervallen

Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op:
Kavelnummer

95

ls de vergunning voor deze kavel vervallen?

Vergunning voor de kavel is nog niet
vervallen.

Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel

bebouwd

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 of omgevingsvergunning 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 5.1.2 uit 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 of van een omgevingsvergunning, indien deze nodig
zouden zijn.

N
L. Van Droogenbroeck
Algemeen directeur

K. Van

Burge

r

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTELIJK PLANNENREG'S TER

ËEOrbit

INFORMATIE OVER DE GELDENDE PLANNEN

rubriêkrraaÍn
Ruimtelijk U itvoeringsplan,
oewesteliik
Gewestplan
Bouwverordening

Stedenbouwkundige verordening

Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en
aan.

1e,t12t2U^11

Asse
Algemene bouwverordening inzake wegen voor

a7to3/1977

imte
origlneel bij KB goedgekeurd gewestpran Haile-Virvoorde-

29t04t1997

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen,
bufÍervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater. stedenbouwkundige aanvragen voor januari

45rc7i2U^13

Besluit tot
Goedkeuring

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

o8,rc7t2oc5

Besluit tot
Goedkeuring

2309s_c_o 1 83_L_OO3_OO

o5/06/2009

Besluit tot
Goedkeuring

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

19t12t2012

Besluit tot
Goedkeuring

23095_C_O1 a3_L_OO3_OO

Besluit tot
Goedkeuring
Besluit tot

23095_C_O 1 a3_L_OO3_OO

Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekkin s

12t09t2014

Bouwverordening

Gemeentelijke verordening met betrekking tot beplantingen

04/1o,/197e^

Bouwverordening

Gemeentelijke verordening met betrekking tot het plaatsen
n
iken van
Gemeentelijke verordening met betrekking tot het
overwelven van
Gem eentel ij ke stedenbouwku ndi ge verorden ng m et
bet
nkel
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aangaande
het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen
buiten de
ba

Bouwverordening
Stedenbouwkundige verordening
Stedenbouwkund ige verordening

PERCEELINFORMATIE
perceel

i

I

i

i

ïE

:

nummer:

Go
Besluit tot

18,tc6t1997

26/01t2cc,6
09to3t2oc,6,
21t05t2|U^15

23O95_C_O1 83_t _OO3_OO

23095_C_O1 83_L_OO3_OO

Besluit tot
Goedkeuring
Besluit tot
Goedkeurino

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

Besluit tot
Goedkeuring

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

23095_C_O1 A3_L_OO3_OO

STEMPEL VAN DE GEMEENTE

23095_C_0 í 83_L_003_00

gemeente. ASSE
afdeling : 6 AFD/ZELLIK
sectie : C

23095_C_O1 83_L_OO3_OO

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

Stedenbouwkund ige verordening

Stedenbouwkundige verordening

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

Besluit tot
Goedkeuring

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordening

I

23095_C_O 1 83_L_OO3_OO

23t06/2cc,e,

ij ke steden bouwkund ge verordenin g inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen en
bufÍervoorz
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van
en voor
verbl
Geweste ij ke steden bouwkund ige verordenin g nzake
kheid
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking
tot het overwelven van grachten en onbevaarbare

Geweste

Stedenbouwkund ige verordening

Besluit tot
Goedkeurinq
Besluit tot
Goedkeurinq
Besluit tot

t
(p

lU

g

tÍ,

tn

18313

\N
Lander Van Droogenbroeck
Algemeen directeur

Koen va
Burg

Elsen

ster

ÁsA
Datum Uittreksel

I

L2/09/20L9

alle rechten voorbehouden - informatie op dit document is slechts informatief
en niet bindend

