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NOTARIAAT TOPFF, LOPEZ & LAUWERS
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Contactpersoon e-mail

59497/LT

2021/0083/VAST

Jonas Vandael

telefoon

jvandael@hamont-achel.be

011 51 05 29

Hamont-Achel, 24 maart 2021

Geachte mevrouw, heer,

Als bijlage sturen wij u de gevraagde stedenbouwkundige inlichting met referentie 2021/0083NAST.
Hierbij vindt u ook een overschrijvingsformulier om aan de nodige kosten te voldoen.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij ondergetekende of een collega op de dienst
Stadsontwikkeling.
De kosten voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen worden als volgt bepaald:
• 100 euro per perceelnummer
• of via spoedprocedure (indien u specifiek vraagt om via spoedprocedure af te leveren):
200 euro per perceelnummer. De aflevering gebeurt in dit geval binnen 8 kalenderdagen.
De kosten voor aflevering van deze inlichtingen bedraagt 100 euro.
Gelieve deze te voldoen op onderstaande rekening:
Iban: BE43 0910 0047 2501
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: R427: 2021/0083NAST
Met de meeste hoogachting,

Voor de burgemeester,
de gemachtigde beambte (art 126 G.W.)

Jonas Vandael

Stad 40 - 3930 Hamont-Achel
t 011445040-f011 44 72 37
stad@hamont-achel.be - www.hamont-achel.be

2021 /0083NAST

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
23 maart 2021

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: NOTARIAAT TOPFF, LOPEZ & LAUWERS B.V.B.A
Adres: Boseind 23 te 3910 Pelt
datum aanvraag: 9 maart 2021
Ref. aanvrager: 59497/LT

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Eigenaar: Meulendijks Petrus
Adres: Sint Odilialaan 105 — 3930 Hamont-Achel
Type onroerend goed: HUIS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
2e afdeling, sectie A, perceel 5C38

Sint Odilialaan 105 te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN

2
2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

Plan-id

2.22_00018_00001

Rubriek

Gewestplan

Type plan

Oorspronkelijk plan

Datum goedkeuring

22 maart 1978

Naam van het plan

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt - Bree

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Koninklijk Besluit

Zonering

woongebieden met landelijk karakter

Opmerking
Plan-id

9.00_00002_00008

Rubriek

Statistische sectoren

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

1 januari 2009

Naam van het plan

Statistische sectoren

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

binnenheide - grevenbroek - pastoorbos

Opmerking

OVERZICHT VERORDENINGEN
1. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 6 februari 2013
2. openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2005
3. toegankelijkheid goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 juni 2011
4. wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29
april 1997
5. hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juli 2013
6. de gemeentelijke bouwverordening voor beplantingen goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
3 april 1996

OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door de
aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Het geeft enkel
de plannen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan geen
garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles
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wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1.1.§3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle grafische plannen en voorschriften zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER

GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING — OPNAME IN HET
VERGUNNIGENREGISTER
[STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 1988/00140
Aard der werken: woning
Datum beslissing: 5 januari 1989
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 92/020
Aard der werken: werfkeet
Datum beslissing: 5 februari 1992
Beslissing: Niet vergund
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 1992/00020
Aard der werken: woning
Datum beslissing: 26 februari 1992
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 92/093
Aard der werken: carport en bijgebouwen
Datum beslissing: 23 september 1992
Beslissing: Niet vergund
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 2009/00157
Aard der werken: verbouwen van een woning
Datum beslissing: 29 oktober 2009
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 5C38
Dossiernummer: 2009/00212
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Aard der werken: vernieuwen / vervangen van bestaande erfafscheiding
Datum beslissing: 7 januari 2010
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
VERKAVELINGSAANVRAGEN
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 26E, 5M32, 5N13, 5N32, 5U3
Dossiernummer: 7002V160
Aard der werken: nieuwe verkaveling
Datum beslissing: 7 april 1976
Beslissing: Geweigerd
Status dossier: De vergunning werd verleend
Lot: 9
Beroep Deputatie
Instantie indiener: Aanvrager
Datum indiening: 11 mei 1976
Datum uitspraak: 13 oktober 1977

Uitspraak: De vergunning werd verleend

VERKAVELINGSWIJZIGEN
Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 26G, 26L, 5B38, 5C38, 5D38, 5E38, 5S37, 5T38, 5V37,
5V38, 5W37, 5X37, 5Y37, 5Z37
Dossiernummer: 7002V160 (1)
Aard der werken:wijziging vergunde verkaveling
Datum beslissing: 22 juni 1983
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
MELDING
STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN
PLANOLOGISCHE ATTESTEN
STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN
PLANBATEN
PLANSCHADE
VERDELING / SPLITSING
MILIEUVERGUNNINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
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OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen. Het geeft
enkel de vergunningen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan
geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning.
3. Conform artikel 5.1.1.§3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle vergunningen zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden
20.1

Ja

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:

Nee

r

Archief: dossier gekend?JA/NEE
20.2

Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
milieuvergunning*** van toepassing.
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:

❑

Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:

O.

*** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARABexploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAMregister van verontreinigde gronden.

20.4

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

20.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend , opgenomen in
een bosbeheersplan?

El
❑

0.
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20.6

20.7

20.8

20.9

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied
zo ja,
dit gebied is integraal beschermd
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:

❑

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.

0

F1

Voor zover 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, RUP of VEN
- ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
- het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject

❑

D

—
—
—
—

—
—

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed

_

- het centrale gebied
- het collectief geoptimaliseerde buitengebied
- het collectief te optimaliseren buitengebied
- het individueel te optimaliseren het centrale gebied

0-

—

X

—

i3

Ja

Nee

—

►
2

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

30.1 Het onroerend goed is gelegen in:
30.1.1 een woonvernieuwingsgebied
30.1.2 een woningbouwgebied
30.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
- in het kader van de wetgeving op de economische expansie
- met steun van het Vlaams gewest

0
—

■
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❑

1

❑

Het onroerend goed is opgenomen in:

30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
zo ja, sinds:
30.2.2 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van:
- leegstaande woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
- verwaarloosde woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
- ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds:
30.2.3 - het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:
- het gemeentelijk leegstandsregister
zo ja, sinds:

0

❑❑ ❑❑❑

30.2

❑
❑
❑

0
❑

30.3 Voor het onroerend goed is een nog geldig conformiteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode

❑

zo ja, op:

30.4

Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd.

❑

❑

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode

❑

►
~~

zo ja, omdat:
- de gemeente, OCMW of SHM 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 eigenaar
ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.
- de woning voorkomt op de lijst van leegstaande, verwaarloosde,
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd
- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd
30.5

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning
waar het recht van wederinkoop in het kader van de
Vlaamse Wooncode van toepassing is.

❑

❑

❑
❑
❑

❑

30.6 De gemeente en/of het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van de Vlaamse Wooncode

❑

0.
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30.7 Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen

ÎI

30.8 Wonen in eigen streek
- komt of kwam de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het "wonen in
eigen streek" van toepassing is?
- maakt de aanvraag voorwerp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, §2 van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend
of ingevoerd bij een vanaf 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of
aangenomen bestemmingsplan en laat het bestemmingsplan méér bouwlagen
toe?
- maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een
verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het
"wonen in eigen streek" ook van toepassing is?

❑
x

ÎI

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

40.1

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 op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones
- opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten en/of zones
- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Ja

Nee

—

_
X

_

Z
X

❑
X
❑

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Ja
50.1

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
- ondergrondse inneming voor:
- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gasachtige producten
- andere:

Nee

❑ 01
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- bouwvrije strook langs autosnelweg
- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
- opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
- voet- en jaagpaden (buurtwegen)
- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 1ste, 2de of 3de categorie tbv.
Ruimingswerken (wetgeving 28 december 1967)

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja

Nee

—
_

e

60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
van toepassing:
- heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen
- heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
- heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
- belasting op onafgewerkte gebouwen
- gemeentelijke activeringsheffing decr. grond- en pandenbeleid
- gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling of op de niet-bebouwde
gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1
september 2009
- belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie
en palend aan een uitgeruste weg
- belasting op verwaarloosde gronden
- belasting op tweede verblijven
- belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans
- verblijfsbelasting
- verhaalbelasting op:
- wegzate
- wegenuitrusting
- aanleg trottoirs
- aanleg riolen
- aansluiting op rioleringsnet
- andere:

- urbanisatiebelasting
- belasting op kamers
- belasting op kantoorruimten
- andere:

—

—
—
_
—

Z

z

-

_

.0
a
0
a
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70.1 Maakt het onroerend goed deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit?
(Nieuwe verplichte vermelding in de notariële akte i.h.k.v. artikel 5.2.1. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)

Datum

23/03/2021

Voor de burgemeester,
de gemachtigde beambte (art 126 G.W.)

Jonas Vandael
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WIJZIGING VAN DE
VERKAVELINGSVERGUNNING

Provincie LIMBURG
Gemeente HAMONT—ACHEL
Aanvraag

Formulier L

nr 1509

Ref, nr Stedebouw

7002/V/190

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de aanvraag ingediend door M.

Cons.HEYNEN-VANDERLOOY te Hamont-Achel

nr. 70C2/2/ 160 bij besluit van 13 . 10.1977
e wic• eté" Xa ' vi
ixe van de Bestendige Deputatie van Limburc
aan Mevr.Heyne'n—Val êr 00Vadastraal bekend sectie
voor
afgeot9ve
een-gon gelegen
nr 5t15
5t15 e.a;(2e afd.)
A
Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van 21/3/1983
strekkende tot wijziging van de verkavelingsvergunning, onder

Œbota)Ebifa¢j eXOé}Ci62fr

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de
wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;
Gelet op artikel 90, 8°, van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is ;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1971, betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen ;
(1) Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling gelegen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonder plan
van aanleg bestaat ;
(1) Overwegende XIXIXée»DraCi3elxgelkied waarin de verkaveling gelegen is, slechts een bijzonder plan bestaat, als bedoeld in
artikel 17 van de wet van 29 maart "fàéz>e»geledgekeamicii koninklijk besluit van
(1) Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling gelegen is, een bij koninklijk besluit van
goedgekeurd algemeen plan van aanleg bestaat ; dat het college van burgemeester en schepenen bij besluit van
heeft voorgesteld af te wijken :
(1) van de grafische voorschriften van dit plan ;
(1) van (de) artikel(en)

van de geschreven voorschriften van dit plan, met betrekking tot (2) :

(1) Overwegende dat de aanvrat yzIRcierworpen werd aan de speciale regelen van openbaar making, zoals bepaald bij het
bezwaarschrift(en), is — zijn ingediend, dat het college
koninklijk besluit van 6 februari 1971 ; dat XXXXXXXX
daarover heeft beraadslaagd en beslist ;
Overwegende dat alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet hebben medeondertekend, een eensluidend afschrift van
de aanvraag hebben ontvangen bij ter post aangetekende brief ;
(geen) eigenaars bezwaarschriften hebben ingediend ;
dat
dat deze eigenaars niet meer dan één vierde van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels bezitten
eigenaars) (3) ;
kavels ;
Overwegende dat uit het ingediende dossier noch uit de bezwaarschriften blijkt dat het vergunnen van de wijzigingsaanvraag
afbreuk doet aan de rechten, ontstaan uit overeenkomsten tussen de partijen :

(4) Gelet op de algemene verkavelingsverordening(en) ;
(4) Gelet op de gemeentelijke verkavelingsverordening ;
(4) Gelet op de algemene bouwverordening(en) ;
(4) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het advies dat bij toepassing van voornoemde wet door de gemachtigde
ambtenaren is uitgebracht, als volgt luidt :

GUNSTIG, voor de wijziging van de afstand tot de perceelsgrens voor al de loten te brengen op min. 3m i.p.v. min. 5m, onder voorwaarde dat de

bouwdiepte beperkt wordt tot max.17m en de bouwhoogte zal begrepen
zijn tussen 2,5m en 3,5m, terwijl de dakhelling zal schommelen tussen 25° en 35°. Te Hasselt, 6/6/1983. Voor. de Minister, Vr.De Direc=
teur, m.v. , De Bestuurssekretaris, get)J.Swerts.

(1) (5) Overwegende dat de aanvraag tot wijziging van de verkavelingsvergunning omvat :
(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen ;
(1) de tracéwijziging, de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen ;
(1) Overwegende dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, op de wijze zoals bepaald bij koninklijk
besluit van 6 februari 1971 ;
van de gemeenteraad, houdende (6) :
(1) Gelet op het besluit van
Besluit :
Artikel 1. De vergunning tot wijziging van de verkaveling wordt afgegeven aan M. Cons.Heynen-Vanderlooy
die ertoe gehouden is :
10 (1) de voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar in acht te
nemen ;
van de gemeenteraad,
20 (1) de voorwaarden gesteld in het besluit van
stipt na te leven ;
3° (7)
Artikel 2. (1) De verkaveling mag in

fasen worden uitgevoerd, zoals hierna wordt omschreven (8) :

fase 1 :

fase 2:

Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht door laatstgenoemde. zie keerzijde art.5a§2

..1103s MIchl.Is, BooI,cho'

VUE ï SBEPALINGEN
(wet van 29 maart 1962,
gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970
en 22 december 1970).

Artikel 45. § 1. Zolang voor het gebied waarin het goed begrepen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonder plan van
aanleg bestaat, kan de vergunning niet worden verleend dan op
eensluidend advies van de door de Minister gemachtigde .ambtenaar of ambtenaren van het Bestuur van de Stedebouw en de
Ruimtelijke Ordening, verder „de gemachtigde ambtenaar" genoemd.
§ 2. Het advies van de gemachtigde ambtenaar kan, mits behoorlijk met redenen omkleed, tot weigering van de vergunning besluiten. Het kan aan de afgifte van de vergunning ook voorwaarden verbinden om een goede plaatselijke ordening veilig te
stellen, en in dat verband desnoods afwijken van alle bestaande
verordenende voorschriften, inzonderheid van die welke uit rooiplannen voortvloeien.
Bij het verlenen van een gunstig advies mag de gemachtigde
ambtenaar, op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen, afwijken van de voorschriften van een algemeen plan
van aanleg, die betrekking hebben op de perceelsafinetingen,
alsmede op de afmetingen, de plaatsing en het uiterlijk van de
bouwwerken.
Bij het verlenen van een ongunstig advies mag de gemachtigde
ambtenaar afwijken, hetzij van de voorschriften van een goedgekeurd algemeen plan van aanleg die strijdig zijn met een
ontwerp van streek- of gewestplan, hetzij van de voorschriften
van een algemeen plan van aanleg of van een streek- of gewestplan, waarvan de herziening beslist of bevolen is.
Art. 45. § 4. De vergunning moet het beschikkend gedeelte van
het advies van de gemachtigde ambtenaar overnemen. De aanvrager is gehouden de in dat advies gestelde voorwaarden in
acht te nemen.
De gemachtigde ambtenaar gaat na of de procedure regelmatig
was en of zijn advies in acht is genomen. Zo niet dan schorst hij
de beslissing van het college en stelt dit laatste alsook de aanvrager daarvan in kennis binnen vijftien dagen na ontvangst van
de vergunning. Binnen veertig dagen na de kennisgeving wordt
de beslissing zo nodig door de Koning vernietigd. Heeft vernietiging binnen die termijn niet plaats, dan is de schorsing opgeheven. De vergunning moet dit lid overnemen.
§ 5. Wordt een vergunning geweigerd of vernietigdom de enige
reden dat de aanvraag onverenigbaar is met een in voorbereiding
zijnd bijzonder plan van aanleg, dan vervalt de weigering of de
vernietiging, indien dit plan geen bindende kracht heeft verkregen binnen drie jaar na de weigering of de vernietiging van
de vergunning.
Wordt een vergunning geweigerd of vernietgd om de enige
reden dat het ontwerp van streek- of gewestplan strijdig is met
de vergunningsaanvraag, dan vervalt de weigering of de vernietiging indien het streek- of gewestplan geen bindende kracht
heeft verkregen binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het
ministerieel besluit.
Wordt een vergunning geweigerd of vernietigd om de enige
reden dat de Koning tot de herziening van een plan van aanleg
heeft besloten, dan vervalt de weigering of de vernietiging indien
het nieuwe plan geen bindende kracht heeft verkregen binnen
drie jaar na inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot herziening.
In de drie gevallen wordt, op verzoek van de aanvrager, over
de oorspronkelijke aanvraag, een nieuwe beslissing genomen,
die bij weigering niet meer op de genoemde reden gegrond
mag zijn.
Art. 54. § 2. Van de met toepassing van de artikelen 45 en 46
afgegeven vergunning mag gebruik worden gemaakt, indien binnen twintig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, de
gemachtigde ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de
vergunning ter kennis van de aanvrager heeft gebracht. De vergunning moet deze paragraaf overnemen.
Art. 57 § 1. De artikelen 45, 46, 48, 53, 54 en 55 zijn meae van
toepassing op de verkavelingsvergunning. De in artikel 54 bedoelde termijnen worden evenwel verdubbeld.
Is de verkaveling langs een rijks- of provincieweg gelegen, dan
onderwerpt het college de aanvraag aan het advies van het betrokken bestuur, en gedraagt zich naar dat advies.
Het college kan de vergunningsaanvraag voor advies voorleggen
aan de commissie van advies.

Art. 54. § 4. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, moet op het terrein worden aangeplakt door
de aanvrager, hetzij, wanneer het een werk betreft. vóór de
aanvang van het werk en tijdens de gehele duur ervan, hetzij,
in de overige gevallen, zodra de toebereidselen voor de uitvoering van de handeling of handelingen worden getroffen en tijdens de gehele duur van de uitvoering ervan. Gedurende die
tijd moet de vergunning en het bijbehorende dossier, of een
door het gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van- deze strikken, voortdurend ter beschikking van de in artikel 66 aangewezen ambtenaren liggen, op de
plaats waar het werk uitgevoerd en de handeling of handelingen
verricht worden.
Art. 57 § 4. Indien de verkaveling geen aanleg van nieuwe verkeerswegen, noch tracéwijziging, verbreding of opheffing van
bestaande gemeentewegen omvat, vervalt de vergunning voor het
overige gedeelte, indien binnen vijf jaar na de afgifte ervan, de
verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, de vestiging
van een erfpacht- of opstalrecht van ten minste een derde van
de kavels niet is geregistreerd. Het bewijs van de verkopen of
de verhuringen wordt geleverd door kennisgeving aan het college
van de uittreksels uit de akten, die door de notaris of de ontvanger van de registratie gewaarmerkt zijn vóór het verstrijken van
voormelde termijn van vijf jaar.
Het college constateert het verval door een proces-verbaal, dat
bij een ter post aangetekende zending aan de verkavelaar wordt
medegedeeld. Het college zendt naar de gemachtigde ambtenaar een afschrift van het proces-verbaal. Heeft het college twee
maanden na afloop van de termijn het verval niet geconstateerd,
dan stelt de gemachtigde ambtenaar het verval bij proces-verbaal vast, en deelt dit bij een ter post aangetekende zending
aan de verkavelaar en aan het college mede.
Art. 57 § 8. Vóór de vervreemding, verhuring voor meer dan
negen jaar of vestiging van een zakelijk recht, met inbegrip van
bezwaring met hypotheek, betreffende een kavel begrepen in een
verkaveling waardoor een verkavelingsvergunning is verkregen,
moet, op verzoek van de eigenaar of eigenaars van de stukken
grond, voor een notaris akte van de verdeling van de stukken
grond en van de aan de verkaveling verbonden lasten worden
verleden. De akte moet de kadastrale omschrijving van de goederen vermelden, de eigenaars identificeren in de vorm bepaald
in artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913, en hun titel van
eigendom aangegeven.
De verkavelingsvergunning en het verkavelingsplan worden als
bijlagen bij die akte gevoegd om, samen met de akte en ten
verzoeke van de notaris die de akte heeft verleden, binnen twee
maanden na het verlijden ervan, te worden overgeschreven op
het hypotheekkantoor van het arrondissement waar de goederen
zijn gelegen. De overschrijving van het verkavelingsplan mag
worden vervangen door de neerlegging op het hypotheekkantoor van een door de notaris gewaarmerkte afdruk van dat plan.
Heeft een eigenaar van een kavel een wijziging van de verkavelingsvergunning verkregen, dan moet evenzo, op zijn verzoek,
voor een notaris akte worden verleden van de wijzigingen die
worden aangebracht in de verkaveling van de stukken grond of
in de lasten van de verkaveling. De akte moet de kadastrale
omschrijving van de goederen op het tijdstip van het verlijden
vermelden, alle eigenaars van de in de verkaveling begrepen
percelen identificeren in de vorm bepaald in artikel 12 van de
wet van 10 oktober 1913, en hun titel van eigendom aangeven ;
zij moet eveneens een nauwkeurige opgave van de overschrijving der verdelingsakte van de stukken grond bevatten. De beslissing tot wijziging van de verkavelingsvergunning en, in voorkomend geval, het nieuwe verdelingsplan worden als bijlage
bij die akte gevoegd, om samen met deze akte te worden overgeschreven zoals in het vorige lid is bepaald.
Art. 57. § 7. Reclame met betrekking tot een verkaveling mag
niet worden gemaakt dan met vermelding van de gemeente waar
de verkaveling gelegen is, alsmede van de datum en het nummer van de vergunning.
Art. 57bis § 4. De vergunning betreffende dergelijke verkavelingen vervalt indien de vergunninghouder de voorgeschreven
werken en lasten binnen vijf jaar na de afgifte van de vergunning niet heeft uitgevoerd of de vereiste financiële waarborgen
niet heeft verschaft.

De
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Vanwege het college :
De Secretaris,

w r
(1) Schrappen wat niet van toepassing Is ;
(2) Luidens artikel 45, § 2, tweede lid, van de wet va9 m a
afmetingen, alsmede op de afmetingen, de plaatsing e e '

P.
raag de afwijking enkel betrekking hebben op de perceelsva 'de bouwwerken.

~e
(3) Het totaal aantal kavels en eigenaars vermelden.
A
°V • Lima°J
(4)ë schrappen wanneer er geen bestaat.
(5)
procedure In verband met de andere wegen (o.m. de buurtwegen) blijft van kracht.
(6) idltÈen de beslissing van de gemeenteraad moet worden vermeld.
(7)
nodig, voegt het college hier de voorschriften in betreffende de zaken, opgesomd in de artikelen 58, 59 en 60 van de
wet van 29 maart 1962.
(8) 0W artikel moet een duidelijke omschrijving geven van elke fase afzonderlijk en voor elke fase buiten de eerste, het tijdstip aangeven waarop de vijfjarige vervaltermijn ingaat.
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PROVINCIEBESTUUR VAN LIMBURG

IIIe Direktie
Sekretariaat

Bijlage.
(Onderhavige bijlage maakt integrerend
deel uit van het besluit van de
Bestendige Deputatie, dd. 13.Iu.77 )

Aanwr.nr.710/ 70
Dossier nr.:
Verkaveling in de gemeente :
Kadastrale sektie :

:t=amont-ci1e1

(nr s 5t15,5 o13,5u3,26L6:2

Aanvrager : mevrouw Heyn n-Vanderlooy, Valkenswaarderbaan,15,Achel
Aantal kavels : 13 logyen.

STLDEBOUS'dKUNDIGE VUUttSCI-IFtIFTEN.

TITEL I : ALGEII-.LMHLD.EN.
A. Behoudens andersluidende bepalingen in vastgestelde bouwverordeningen dienen volgende voorschriften gevolgd :

Art.I. Welstand van de gebouwen.
a) Iedere konstruktie of groep konstrukties dient op
architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omgeving
en dient tevens op zichzelf een harmonisch geheel te
vormen : o/a. gepast gebruik van de aard en de kleur der
materialen, hoogte en profielen.
b) Het peil van het gelijkvloers mag niet hoger liggen
dan 60cm boven het peil van de voorliggende weg.
Evenwel wanneer het terrein(maaiveld) meer dan 45cm
hoger ligt dan het wegpeil, dienen bijzondere maatregelen
genomen opdat de inplanting van de konstruktie, qua
hoogteligging, op een esthetische en stedebouwkundige
verantwoorde manier gebeurt, t.o.v. de eventuele bestaande bebouwing in de onmiddellijke omgeving en t.o.v. het
straatbeeld in het algemeen.
Men dient er van uit te gaan dat aan het bestaande
maaiveld zo weinig mogelijk wordt veranderd en dat het
peil van het gelijkvloers van de woning t.o.v. dit
maaiveld tot een minimum wordt beperkt.

2,
c) Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van
de verkavelingen en eventueel in de voorschriften van
de gebeurlijke bijlage II, zullen a
I. de zichtbaar blijvende gevels, zowel van het hoofd—
gebouw als van de aanhorigheden uitgevoerd worden
in welgevormde bakstenen, natuur—of kunstmatige_
stenen, of andere materialer die esthetisch
verantwoord zijn en aangepast aan het kader van het
gebouw en van de omgeving;
2, de hellende daken belegd worden met pannen, natuur—
leien, kunstleien of estetisch verantwoorde klein—
schalige materialen;
3. de hellende daken minstens twee dakvlakken hebben
afwaarts hellend naar de buitenmuren van de konstruk—
ti2 ; het geheel zal een vormgeving van hellende
dakarchitektuur dienen te vertonen.
Art.2. Dakvensters
In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizontale
platte afdekking ingebouwd worden. De aan te brengen
-vensters moeten met hun waterdorpel in het schuine dak—
vlak aanvangen, zodat de dakbedekking ononderbroken door—
loopt tussen kroonlijst en dakvensterkonstruktie. Het
vertikaal voorvlak van de dakvensters moet geplaatst
worden op minimum 80cm in de achteruitwijking op de voor—
en achtergevelvlakken.
De horizontale afstand van de dakvensterkonstruktie tot de
zijdelingse perceelocheiding en/of tot het gevelvlak van
de open zijgevel moet minimum Im bedragen. De breedte
van deze dakvensters zal in totaal slechts maximum 2/3e
van de betrokken gevelbreedte mogen bedragen. Zij mogen
niet hoger zijn dan 420m, tenzij de welstand van het
gebouw het anders toelaat.
Art.3. Vrijstaande achtergebouwtjes
Het oprichten van vrijstaande achtergebouwtjes is toe—
gelate doch enkel in funktie van bergplaats. De totale
oppervlakte hiervan mag 40m2 niet overschrijden.
De hoogte tot de kroonlijst mag de 3m niet te boven gaan.
Deze kor.strukties dienen opgetrokken in dezelfde materialen
als deze gebruikt voor het hoofdgebouw.
Tenzij niet anders mogelijk dienen deze achtergebouwtjes
ingeplant op min.6m achter de achtergevel der hoofdkonstruk—
tie (hoofd—en bijgebouw).
Tenzij anders aangeduid op de plannen, dienen zij in
principe opgericht op een min. afstand tot de perceels—
grens gelijk aan de hoogte vao het achtergebouwtje.

3.
Art.4. Afsluitingen :
a) In de achteruitbouwstrook
Straat—en zijdelingse (tot de voorbouwlijn) afsluitingen
mogen in metselwerk of enig ander esthetisch materiaal
uitgevoerd worden; maximum toegelaten hoogte, = 75cm.
Voor een bouwblok dat één geheel vormt, moet het metsel—
werk eenvormig zijn. Een haagbeplanting waarvan de
maximum hoogte I50cm bedraagt, mag eveneens aangeplant
worden.
b) Op de perceelscheidingen
I. Afsluitingen op vrijblijvende perceelscheidingen
zullen uitgevoerd worden in een haagbeplanting met
maximum hoogte van I50cm.
2. Afsluitingen op de gemeenschappelijk niet vrijblij—
vende perceelscheidingen gaande vanaf de achtergevel—
lijn der hoofdgebouwen, d.w.z. in het verlengde van de
mandelige muur, mogen uitgevoerd worden in metselwerk
tot een maximum hoogte van 2,60m en een lengte van

6m.
Trappen, terrasjes, en aanvulling van meer dan 45cm hoogte
zijn verboden in de bouwvrije strook t.o.v. de weg en de
zijdelingse perceelsgrenzen.
Uitgravingen in de zijdelingse bouwvrije strook ten
behoeve van garage—afritten, moeten minimum Im van de
perceelsgrens verwijderd blijven.

B. De biezondere aandacht dient getrokken op volgende onderrichtin—
gen en normen :
Art.5. Afritten naar ondergrondse garages :
De Ministeriele omzendbrief nr. 27-2 is van toepassing :
inritten_ naar eventuele garages onder het peil van de weg,
mogen een helling van 44) voor de eerste 5m van de rooilijn
niet overschrijden.
Art.6. Parkeerplaatsen :
De omzendbrief nr.59 is van toepassing betreffende het
aantal te voorziene parkeerplaatsen.

4.
TITEL II : BIJZONDFRHLDDN

Art.7. Bestemmin g
Residentieel gebruik (een woongelegenheid per kavel)
Art. 8. Inplanting
a)zoals grafisch op het verkavelingsplan aangeduid;
b) de vrijblijvende afgewerkte gevels op min.5,00 m
van de perceelsgrenzen;
//W voorgevel ,evenwijdig met de /r2oo1/l4ggende we/ f/,,o`p
max.

achter de bestaande ,= //~;,Y'1 Mioen rooilijn —

d) langs de rijksweg nr. .8
De minimum voorschriften van het Bestuur der Wegen
zijn te volgen.
Op dit minimum wordt een afwijking naar achter van
max. 3900 m toegelaten.
Art.9. Afmetingen :
N. Voor niet alleenstaande gebouwen
m voor de aanhorig—
Bouwdiepte : max. I4m +
heden (de aanhorigheden dienen zonder
verdieping opgericht — max. hoogte
3,50m);
/1
— aantal volwaardige bouwlagen :
2. B99.whoogte
(onder de kroonlijst)
m.
m en
— hoogte begrepen tussen
(tussen wegpeil en kroonlijst)

;

3. Da khe llin ~
~
m achter het voorgevelvlak;
4.Daknok : op
/7/
m.
5.Bouwbreedte : min.
/ ax. mits inachtname van de min.
// afstand tot de zijdelingse per—
, ceelsgrenzen, wordt de maximale
'"breedte van de oebouwing op 2/3e van
ee kavelbreedte gesteld (deze
kav lbreedte dient voor elk gedeel—
te er woning gemeten, evenwijdig
met ei rooilijn).
Deze m imale bouwbreedte mag
niettefnin niet meer dan 20m
bedragen//
6. algemeen : De hoogte, de dakhYling, de nokhoogte
en de dak—en gevelmaterialen voor een
bouwblok die één geh él vormt, is vast—
gelegd door de eerste 4' te richten
konstruktie ervan.
/`,

5.
B. Voor alleenstaande gebouwen :
I. Bouwdiepte : max. I4m + 590gn voor de aanhorigheden
(de aanhorigheden dienen met de hoofdbouw
één harmonisch geheel te vormen);
2 Bouwhoogte : aantal volwaardige bouwlagen :
(onder de kroonlijst)
hoogte begrepen tussen 9{30 m en 4,50 m.
(tussen wegpeil en kroonlijst)
3. Dakhelling : L5° en
4. Bouwbreedte : mits inachtname van de min. afstand tot de
zijdelingse perceelsgrenzen, wordt de
maximale breedte van debebouwing op 2/3e
van de kavelbreedte gesteld (deze kavelbreedte dient voor elk gedeelte der woning
gemeten, evenwijdig met de rooilijn).
Deze maximale bouwbreedte mag niettemin
niet meer dan 20m bedragen.
Art.IO. Dak-en gevelmaterialen :
Zijn aan te passen aan de omringende bebouwing,

Miki:
nt

/4iiia'i/:
Ye%ebd -4 S ~3

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT :
Güÿ~lü y voor de :,;ijzi,-;in.N van de afstand tot de perce elsgrens voor
al de loten te brengen op min. .2111 i.p.v. _lin. 5m, onder voorwaarde
dat de bouwdiepté beperkt wordt tot max. "i7ra en de bouwhoogte zal
begrepen- zijn tussen `,5m en ~,~m, terwijl de dakhelling zal schommelen tussen c5° en ~~°•
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Te Hasselt,
Voor de Minister,
Vr, De Directeur,
i1e

f
Schrappen wat niet van toepassing is `_wam=B1BE1~___'e
e.1
V2.

Jonas Vandael
Van:

Stad Hamont-Achel <hamont-achel.mailer@Icpnet.com>

Verzonden:

dinsdag 9 maart 2021 12:22

Aan:

Ruimtelijke Ordening

Onderwerp:

Digitaal loket: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel is ingezonden
door leonard@tlnot.be op 09.03.2021

Categorieën:

Jonas

Formulier verstuurd via het Digitaal loket van Stad Hamont-Achel
Titel van het formulier: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel
Kenmerk

59497/LT

Naam aanvrager

Notariaat

Voornaam

Topff, Lopez & Lauwers

Straat

Boseind

Huisnr.

23

Postcode

3910

Gemeente

Pelt

E-mail

leonard@tlnot.be

Straat

Sint-Odilialaan

Huisnr.

105

Afdeling

2

Sectie

A

Perceelnummer

0005C38P0000

Datum aanvraag

9/03/2021

Aflevering via spoedprocedure nee
Datum inzending

09-03-2021 12:21:56

1

