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

Straat: Nachtegaallaan
Huisnummer: 34
Kadastrale afdeling: 6
Kadastrale sectie: C
Kadastraal perceelnummer(s)

:

L8í- | Kl g

RUIMTELIJKE ORDENING
STEDEN BOUWKUN DIG UITTREKSEL

De stedenbouwkundige inlichtingen worden overgemaakt, gebaseerd op het
modelformulier van de Nederlandstalige Raad van de Koninklilke Federatie van Belgische
Notarissen en de Vereniging van vlaamse steden en Gemeenten vzw.
In uitvoering van de gemeenteraadsbesl issi ng van 7Blt2/2AL7, dient u t87,63 EUR of
125,08 EUR te betalen op het afleveren van ad ministratieve stukken.
Dit bedrag € 125rO8 moet binnen de 30 dagen gestort worden op
rek. BE51 0910 1239 9962 van het gemeentebestuur van Asse met vermelding,
GV /TZ-2O191158 - Nachtegaailaan 35.
OVERZTCHT PLANNEN
Ja
Neen

Het onroerend goed is gelegen in:
Het gewestplan
Naam: Halle-Vilvoorde Asse
Datum: 07/03177
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Met als bestemming:
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Woonoebied-.
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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Landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Bosgebied.
Natuurgebied.
NatuurgebÍed met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat.
Parkgebied.
Bufferzone.
Recreatiegebied.
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en
middelg rote ondernemi ngen.
Researchpark.
Reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied.
Andere:
de schaal
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voor interpretatie vatbaar

Het onroerend goed is gelegen in het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
Zie uitreksel plannenresister.
Het onroerend goed is gelegen in het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
Zie uitreksel plannenresister.
Het onroerend goed is gelegen in het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan
Zie uitreksel plannenreqister,
Een biJzonder plan van aanleg
Zie uitreksel olannenreoister.
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening/ bouwverordening
Naam : Stedenbouwkundige verordening met betrekking tot nachtwinkels.
; 2006-01-26 /zie www.asse.be )
Naam: Het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen buiten de
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openbare weg,

Datum: 2015-05-21
Provincia le steden bouwku ndige verorde n-ng I bouwverordenin g
Naam:Het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen.
Datum: 2012-r 2-r9. ízie www vlaa brabant.be)
Gewestel ijke stedenbouwkund ige verordeni ngl bouwverorden ing
Naam: Bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
Datum: 7997-A4 -29 (zie www. rui mtelijkeordeníng. be)
Naam : Bouwverordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.
Datum:2005-07-08
Naam: Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
Datum:2010-03-01
Naam : Stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratieen buffervoorzieningen.
Datum:2013-07-05
Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijnplan
Een rooilijnplan
Zo ia datum:
Gelegen in het landi n richtin gsproject Molenbeek/ Maalbeek
Planprogramma goedgekeurd door: de Vlaamse Regering
Datum: 03.12.201O

Ruilverkaveling
Goedgekeurd door: Ministerieel
Datum: L7.íJ3.1997
Vlaa mse Landmaatschappij

Besluit

Rui lverkavel ingscomité "Bollebeek"
Ganzedries 149 te 9O0O Gent
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lHet onroerend goedl:
Gelegen aan de gewestweq N9IN47/N285. voor het definitief rooi- enlof
onteigeningsplan dient u zich te wenden tot de vlaamse overheid Agentschap wegen en verkeer - vlaams-Brabant - Albert I Laan 275 - 1g0o
Vílvoorde.
Grenst aan het domein van de NMBS. Voor advies dient u zich te wenden
tot de Nationale Maatschappij der Belgische Spoo rwegen - District NoordWg.qt._K.qfr_i_ng-i n Maria .tle-ldrKpp! ern ,-?-.t9 9Q 00 Gent.
H Het is gelegen op het tracé van d e Ring rond Asse. Voor advies dient u
zich te wenden tot de Vl aamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Bra bant - Albert I Laan 275 . 1800 Vilvoorde.
Het ligt in de nabÍjheid van de Ring rond Asse, Voor advies dient u zi ch te
wenden tot de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - VÍaamsBrabant - Albert I Laan 275 - t BO0 Vilvoorde.
Het onroerend goed is gelegen in een mogeliJk/effectief

overstromingsgevoelig gebied.
Het onroerend goed is gelegen in de nabijheid van een
mogel ijk/effectief overstrom i ngsg evoelig gebied.
Het onroerend goed is gedeeltelijk gelegen in een mogelijk/effectief
overstro
s qebied.
VERGUNNINGEN
Het onroerend goed is begrepen i n een verkaveling:
Verkavelingsnummer: Zie uittreksel uit het vergunningenregister.
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Ja

Neen

Ja

Neen

Goedgekeurd door:

Datum:
Afgeleverd aan
Gewijzigd

- datum: -l-/n

Voor het onroerend goed ziJn stedenbo uwkundige vergunningen
weigeringen afgeleverd.

/

4? ir,voor de volgende werken, handeÍingen of functiewijzigingen:
Zie uittreksel uit het vergunningenregister.

Voor het onroerend goed zijn sted enbouwkundige misdrijven
vastgesteld voor de periode 1g9O tot heden.
Zo ja voor de V o lgende we rken I ha nd el ingen of fu nctiewijz iginge
z, e
it h et
unntn
ister
MILIEU
Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een)
milieuvergunning(en ) afgeleve rd, ol milieumelding(en) ontvangen
t**
Zo ja, de volgende inrichtÍng is vergundlgemeld:
t*x Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere
reglementeri ngen : ARAB-exploitatievergu nning,
afva lwaterlozi n g,afva lverwerking, g rondwaterwin ni ng, ...
voor zov€r bekend zijn op het onroerend goed óveÉredingen op
(een) m il ieuvergun n in gsreg lementerin g (en) * * * vastges{eld inzake
niet gemelde of vergunde inrichtíngen.
Zo ja, de volgende inrichting is zonder melding of vergunning
geëxploiteerd:

X

n

**Ë Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere

reg lementeri ng : ARAB-exploitatievergu n n i ng, afva lwaterloiin g,
afvalverwerking, grondwaterwi nn i ng, ...
voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een
risico voor bodemverontreiniging (inrichtingén opgenomên ln
bijlage t hij VLAREB0).
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:

s

tcdqtbeqttk u digu i ttlcksel(rirnssc. be

D

4

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos?
is het
en in een
n1
Het onroeren
rd met n
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 lígt in een natuurreservaat of hun
uitbreidingszone, afgebakend in een BPA of RUP.
- ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).
- het feit dat het soed liqt binnen een natuurinrichtinqsproiect.
Het onroerend goed is gelegen in een "speciale heschermingszone".
Zo ja,:
- Habitatrichtlijngebied
- Vogelrichtlijnqebied.
HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELETD EN ECONOMIE
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, omdat:
- 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-,verbeterings of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
- de woning volgens het conformiteitsonderzoek onaanpasbaar is en binnen
de verlengbare 36 maanden (indien stedenbouwkundige vergunning is
vereist) of 12 maanden (indien geen vergunning is vereist) door de
eigenaaq ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet qesloopt werd.

Het onroerend goed is opgenomen in:
Het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woninqbouwqebied.
Het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwinqsqebied.
De inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.
De inventaris van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en
verwaarloosde qebouwen en/of woninqen.
Het
ree t Stadsvernieuwingsprojecten
Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het
recht van wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode van
toepassing is.
BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
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Voor zover bekend is het onroerend goed:
- Opgenomen in een ontwerp van 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
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AN DE RE ERFDI EN STBAARH E D EN vA N o P E N BAA R N
Voor zovê be kend ts het
rend goed bezwaard met a n dere
erfd lenstba a rh eden va n o p€n baa r n ut

Ja

Zo ja, volgende:
- Ondergrond5e inneming voor:i
- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gasachtige producten.
- aanleg van afvalwatercollector.
dere:

Neen

n

Hoogachtend

Uit naam van het college van burgemeester en schepenen

In opdracht:

o

L. Van Droogenbroeck

ó

Algemeen directeur
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Uittreksel uit het vergunningenregister
Gemeente: Asse
Datum: 4lO4/20I9

A. Ligging van het Terrein
Kadastrale omschrijving afdeling 6, sectie C, nummer 181K9

O

Adres Nachtegaallaan 34-36 , 1731 Zellik

B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen

informatie
1. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVER

0 dossier(s) opgenomen

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVEROI

0 dossier(s) opgenomen

tot stedenbouwkundige vergunning: ASWEROS 2 dossier(s) opgenomen
gen tot stede n bouwkund ige vergu n n ng:

3. Aanvragen

4. Aa nvra

i

0 dossier{s) opgenomen

ASTVER2OO9

5. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

0 dossier(s) opgenomen

ASTVEROI2OO9

6. Aanvragen tot stedenbouwkundig attest: ASTATT

0 dossier(s) opgenomen

7. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT

0 dossier{s) opgenomen

8. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT2009

0 dossier(s) opgenomen

tot planologisch attest: APLATTN
10. lnformatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS
1"1". lnformatie over pÍanbaten: PLBATEN

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

12. lnformatie over planbaten: PLSCHADE

0 dossier(s) opgenomen

9. Aanvragen

tot verkavelingsvergunning: AVKAV
14. Aa nvragen tot verkavelingsve rgunning: AVKAVO
1"3. Aa

0 dossier(s) opgenomen

nvrage n

0 dossier(s) opgenomen
I

0 dossier(s) opgenomen

15. Aa nvragen tot verkavelingsvergu nni ng: AVKAVOS

1 dossier(s) opgenomen

L6. Aanvrage n tot verkavelingsvergu nning: AVKAV2009

0 dossier(s) opgenomen

17. Aa nvragen tot verkavelingsvergu nning: AVKAVO 12009

0 dossier(s) opgenomen

L8. Aanvragen tot woonrecht: WOON2009

0 dossier(s) opgenomen

19. lnformatie over meldíngen: MELDlNG2009

0 dossier{s) opgenomen

20. lnformatie over gebouwen: GEBOUWEN

0 dossier{s} opgenomen

2L. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal)
ASTVER2014

22. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal)
ASTVEROr20L4

23. lnformatie over meldingen (digitaal): MELDtNG2014

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

24. Aa nvra

ge n

handelingen :
2 5.

O

tot omgevingsvergunning stedenbouwkund ige
MV_AANVRAA6

0 dossíer(s) opgenomen

Aanvragen tot omgevíngsvergunning verkavelen gronden

OMV2O17 VK NIEUW

tot omgevingsvergunníng bijstelling
verkaveling: OMV2017 VK BUSTELLTNc
27. lnformatie over omgevingsvergunning melding

0 dossier(s) opgenomen

2 6. Aanvragen

stedenbouwkundige handelingen: OMV20L7 MELDING

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

8.3. Aanvraag tot stcdenhouwkundi ge vergunning "oud stelsel"
De volgende aanvraag tot stedenbouwku ndige vergunning "oud stelsel" werd of
wordt behandeld
Dossiernummer: 23095_1 99A 342
Gemeentelijk dossiernummer: SV1990342
Dossiernummer van AROHM : S / AB/SIZ|}O

Onderwerp: oprichten van een appartementsgebouw
Aard van de aanvraag:
Betrokken persoon:
Nv Clair Montagne
De

ndermondsesteenweg Onbeke nd

1730 Asse
Datum aangetekende zending aanvraag

28172/ 9gA

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan
het schepencollege

2811211se0

a8/02/19s7

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het
schepencollege

Gunstig

Datum van de beslissíng van het schepencollege over de
aanvraag

L8l02lLssl

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd verleend.

Werd b eroep tng edien d bij d e bestendige dep utatie ?
Werd beroep ingediend bíj VÍaamse regering?

Neen
Neen

ls de vergunning vervallen?

Neen

ls de beslissing aangevallen b'rj de Raad van State?

Neen

De volgende aanvraag

tot stedenbouwkundige vergun níng "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Dossie rn u m m e r : 23322 _1992 _238

Gemeentelijk dossíernummer: SV1992238
Dossiernum mer van AROHM

:

Onderwerp: regularisatie van appartement naar studio's, bouwen van een afzonderlijke garage
Aard van de aanvraag: Andere.
Betrokken persoon:
N.V. Claire Montagne

Dendermondsesteenweg Onbe kend
1730 Asse
Datum aangetekende zending aanvraag

oslLO/7ss2

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

as/10/79e2

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

26lnlrss2

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd verleend.

Werd beroep ingediend bijde bestendige deputatie?
Werd beroep ingediend bijVlaamse regering?

Neen

ls de vergunning vervallen?

Neen

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Neen

Neen

8.15. Aanvraag tot verkavelingsve rgunning "oud stelsel"
De volgend e aanvraag

tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Dossie rn u m m er : 23AO2_2004_870

Gemeentelijk dossiernum mer: 345ltL/7 4
Dossiernummer van RWO 345/FL/7 4
Onderwerp: Nieuwe verkaveling
Aard van de aanvraag: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling {wonen of industrie)

Betrokken persoon:
Van Sever

Mettewielaan 95
L080 Sint-Jans-Molenbeek

Datum aangetekende zending aanvraag
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan
het schepencollege

c3l}8/Le72
03/08/r972

20/nl7e72

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het
schepencollege

Gunstig

Datum van de besíissing van het schepencollege over de
aanvraag

2L/12/1972

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd verleend

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

Neen

ls de vergunning vervallen?

Verval van de vergunníng zal

Neen

onderzocht worden als hierom
verzocht wordt.
ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Neen

Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s ) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer
bepaald op:
Kavelnummer
L-2 -3
ls de vergunning voor deze kavel vervallen?

Vergunning voor de kavel is nog niet

vervallen.
M otivering van het verval of niet verval voor deze kavel

bebouwd

0pmerkingen

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over éen 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 omgevingsvergunníng bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat

werkelíjk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief
uitgevoerd is.

conform artikel 5.L.2 uít 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 stedenbouwkundíg
vergunning ofvan een verkavelingsvergunning ofvan een o
nning, indien deze nodig
zouden zijn.

N

L.

Van Droogenbroeck

Algemeen directeur

K. Van
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INFORMATIE OVER OË GELDENDE PLANNEN

RuimtelUk Uitvoeringsptan

Afbakening Vlaams Strateg isch gebied rond Brussel
en

Gewestplan

Origineel bij KB goed gekeurd gewestplan Halle-Vi lvooÍde-

Bouwêrordening

Algemene bouwverórdening inzakê wegen voor

Stedenbouwkundige verardening

Sïedenbouwkundigê verordening

(iewesteiij ke stedenbouwkundige verordeninE
inzake
hemelwaterputten, inÍiltratie_voorzieningen,
bufferuoorzaeninge n en gescheiden lozing van afvalwatêr
en
hemelwater Stedenaro uwkundige aan vragen voor
Januafl
Gêwesteiijke stedenbouwkund ige verordening inzake
hemelwaterpulten, inÍiltr atie-voou ieningen en
openluchtrecrÊatieve verblijven en de inrichting van

Stedenbouwkundige verordening

Gewestel tjke stedenbouwkundige verordening inzake

Stedenbouwkundige verordening

Provinciale stedênbouwkundige verordening met betrekking
tot het ovêMelvên van grêcht€n en onbevêarbaÍe

Stedenbouwkundige verordening

P rovinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking

Bouwerordenlng
Bouwverordening

Gemeentêlijke verordening met betrekking tot beplantíngen
Gem eentêltjke verordening met betÍekking tot het plaatsen

Bowverordening

Gemeentelij ke verordeninE mêt betrekking tot het

Stedenbowkundige verordening

Gemeêntelijke stedenbouwkundtge verordeni ng met

Stedênbouwkundige verordening

Gem eentelijke sledenbouwkundig€ verordening aangaande
het aanleggen van parkeerpla€tsen en fietsstelplaa!sen

pêr@el
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1_K*009_00

gemeenie: ASSE
afdeling: 6 AFDUELLIK
sectie : C

23tOê/2col6

o5to7t2013
oa/o7/2QQ5
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