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VERZENDINGSNOTA

Hierbij zend ik u als bijlage volgend(e) document(en):

Afschrift uittreksel uithet plannen- en vergunningenregister en stedenbouwkundige
inlichtingen voor het perceel gelegen Bosstraat 43 te 3950 Bocholt, kadastraal gekend als 1e
afdeling, sectie D, perceel 322T7.
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lZl bestemd voor uw archief

Met vriendelijke groeten

Katrien Wels
dienst Omgeving

EH0000661
Stedenbouwkundig uittreksel
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INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
15 april 2022

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: Engels Hilde notaris Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adres: Brugstraat 30 te 3950 Bocholt / 089 46 42 68 / hilde.engels@belnot.be
datum aanvraag: 24 maart 2022
Ref. aanvrager: 02-01-6253/001 - MV

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Eigenaar: Grigore Alexandru
Adres: Bosstraat 43 - 3950 Bocholt
Type onroerend goed: HUIS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

1e afdeling, sectie D, perceel 322T7 Bosstraat 43 te 3950 Bocholt
B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN

Plan-id 2.22_00018_00001

Rubriek Gewestplan

Type plan Oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 22 maart 1978
Naam van het plan 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 1950

Naam van het plan

Statistische sectoren

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

de Hees-kern

Opmerking

OVERZICHT VERORDENINGEN
Toegankelijkheid (gewestelijk)
Tijdelijke huisvesting van seizoensarbeìders (provinciaal)
Hemelwaterputten (gewestelijk)
Weekendverblijven (gewestelijk)

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
wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1.1.ê3 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 leefomgeving.

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER
Constructies achter woning: vergunningstoestand onbekend
GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING - OPNAME IN HET
VERGUNNIGENREGISTER
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

Perceel: 1e afdeling, sectie D, perceel 322T7
Dossiernummer: 1971/028 BO
Aard der werken: woning
Datum beslissing: 9juni 1971
Beslissing: Geweigerd
Status dossier: Geweigerd
Vervallen
Niet beoordeeld

Perceel: 1e afdeling, sectie D, perceel 322T7
Dossiernummer: 1971/059 BO
Aard der werken: woning
Datum beslissing: 29 september 1971
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund

Vervallen
Niet beoordeeld
VERKAVELINGSAANVRAGEN

Perceel: 1e afdeling, sectie D, perceel 322H9, 322K9, 322T7
Dossiernummer: 275
Aard der werkenznieuwe verkaveling
Datum beslissing: 16 september 1971
Beslissing: Vergund
Status dossier:Vergund

Vervallen
Nee
VERKAVELINGSWIJZIGEN
MELDING
STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN
PLANOLOGISCHE ATTESTEN

STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN

PLAN BATEN

PLANSCHADE
OPMERKINGEN
1.

Het uittreksel ui het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunningenregister 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.
Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning
Conform artikel 5.1 ,1.53 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.

Alle vergunningen zijn raadpleegbaar op de dienst leefomgeving.

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden Ja Nee
20.1

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

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:

*** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARABþÿexploitatievergunning. afvalwaterlozing, afvalvewverking, grondwaterwinning, &

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAM- |]
register 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?

20.6

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:

20.7

EIC!

EIK

E
[IEI

[IEI

Het onroerend goed' IS gelegen' In een beschermd

þÿduingebied of' & een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.
20.8

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
þÿuitbreidingszone, afgebakend & 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

20.9

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
het centrale gebied/hct cc!!cct:cf gccpt:mal: seerde bu:tcngcb:cdl

þÿ, &

cptî .'":'E |:crnfl
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*doorhalen wat niet van toepassing 5
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HUISVESTING, GROND-» EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

Ja Nee
30.1 Het onroerend goed is gelegen in:

30.1.1 cc:: '.':ccrzvcrr:iet.-'.':îngsgcbíed |] |]

39
' .2 cc:: '_:.'cn:ng'bcw.vg_cb:cd |:| |:j
30.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente: El
- in het kader van de wetgeving op de economische expansie El

- met steun van het Vlaams gewest El
30.2 Het onroerend goed is opgenomen in:

30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande enlof verwaarloosde EI
bedrijfsruimten
zo ja, sinds:

3022 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?

zo ja, het onroerend goed is opgenomen in: Ü
de gewestelijke inventaris van:
- leegstaande woningen en gebouwen

zo
ja, sinds: |:I
- verwaarloosde woningen en gebouwen
zo
ja, sinds: D
- ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds: |:|
30.2.3 - het gemeentelijk register van onbebouwde percelen

zo ja, sinds: |:|

- het gemeentelijk Ieegstandsregister

zo ja, sinds: |:I

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

zo ja, op: |]

Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd. |:|

30.4

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, vemaarloosde,
ongeschikte enlof 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

D

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 enlof het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van de Vlaamse Wooncode

30.7

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunnîngen

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 voowverp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, 52 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?

!
!

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Z ee
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 enlof
zones
- opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten enlof zones

NEE!!

E
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E

- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed |]

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Ja Nee
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 El
- vervoer van gasachtige producten EI
- andere: EI
- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg Ü

- opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen Ü

- voet- en jaagpaden (buurtwegen) |]
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja Nee
60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
van toepassing:

- heffing op leegstaande woningen enlof gebouwen |]
- heffing op verwaarloosde woningen enlof gebouwen |:|
- heffing op verkrotte woningen enlof gebouwen EI

- belasting op onafgewerkte gebouwen EI

- gemeentelijke activeringsheffing decr. grond- en pandenbeleid D
- gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde El
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

EIEIEIEIEI

EIEI

NEE!!

!!

- aanleg trottoirs
- aanleg riolen
- aansluiting op rioleringsnet
- andere:

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

DDDD

EXKI

DDDD

KEEK

70.1 Maakt het onroerend goed deel uitvan 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 15/04/2022

Eddie Brebe
algemeen directeur

| Stempel van de gemeente

Stijn Van Baelen
burgemeester

Arrondissement
........Ìzlêël.êfê.i.lî
....... .. ..... BOUWVERGUNNHNÊ . . .
GEMEENTE ......,Ê99h-9Â'J?
.......

Nr
dossier r-,
-:;.gemeente:
19/l/59
Ref.-Nr

Het I(ollege van Burgemeester en Schepenen,

Stedebouw:

Gelet op de'a'anvraag ingediend door M. g..:ÉÏQEÌÜGÜJ-Êïa-k 'Vîc_>,.gsjstaarts'i',_y_ft_a°', 13 Bree

met bctrckldng ,;,een perceel gele en, Bocholt Bosstraat sec;i;ie IJ 'nr 322137 "('lot 1)

en strekkende tot het ouwen van een woning- '73

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van 23 september 1 971
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 bouwaanvragen :
(1) orarwagenaa.aar".:eravb'srhrercgerrmmaanmarcaererer;negraaennsgcreeann}Jeeniaklijir "" ürn-m
:cgeenrexeara::bijzrardenp1aamarrzzranegrn=araar;arerrznrraeaeexnzprmnrszbefln5tdcia>artxrxmzafirneavzëmî""saszaînafia ;

(1) Overwegende dat de werken uitgevoerd of de handelingen verricht zullen worden binnen het gebied van een verkaveling
waarvoor door het schepenkollege op 16 e 9 u 71 naar behoren vergunning verleend is ; dat deze vergunning niet vervallen is ;

_ (lrm<oaaneifrdemeanssnrgrqaïzc
_ . . _ , __ ' .>. (701
. .-ÊV_1_
-- 67)_
..-nawraergraaenagaè'}wienaârpzwräi-,öa':raptnreaïaerenaamnaemr
. ,mr'nnrxranraama .,

íobr}lëlxgn _ han.nerXonìgennrijnn'gnpzatareeg=stam::ronr.chedaelai,glâvaìémgaüësfilàäf

- _ .* (3brâeiemnrnacssmneataliiissnceitarslngèysreaeeeiasa
(3) Gìîl'rl'.Ïö'fiEURflèlîá'l'áëfiîëfièîlîfiüîtìüêì'blfiidäè'àîíîí

Besluit :

ART. 1 -- De vergunning wordt afgegeven aan M. Croonen Jaak.

die ertoe
gehouden
_ - _ _ _ ' _ | __ sm.pc na te volgen.
-de voorschra.ften
vanis:
de verkavel1ngsvergunmng

ART. 2 -ïdïDEâüè'flfêfiäï'líäfifiëlífi'ähïüia'áfiüb'oïîÌde'_'îïéïgiììüîiìîig'3iàîdiïflê'èïdXfiîö'gêh?äiëtíll'aïëêií' aîí3t'ötï

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.

Ï ART. 4 - De vergunninghouder geeft het kollege van burgemeester en schepenen alsmede de gemachtigde ambtenaar bij
aangetekende brief kennis van het begin der werken of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen vóór
de aanvatting van die werken of handelingen.
ART. 5 - Deze vergunning brengt geen ontheffing mede van de verplichting tot het aanvragen van de vergunningen die door
andere wetten of verordeningen, met name door het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zijn voorgeschreven.

De 29 september 1971
De geknal/aria,
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ProvlácieLimburg
....
,"';- Nr
,. lEaí-.
seik VERKAVELINGSdossier

þÿGEMEENTE ,.. &....B.cach.al.t.... &...... & VERGUNNING ËÏË°Ë:" " ' '
Stedebouw

Het Kol] e van de B emcesler en Scheen

eg urg Bo kk en Lëo °Ïfosstraat 31!- Bocholt. en Croonen Jaak

Gelet op de navraag ingediend door M. VOSS 'La ards traat 13 Bree

met betrekking tot het verkavelen van een grond gelegen te Bocholt Bon _, S tr'._;.__ t

kad-straal bekend seklie D , nl 32257-32213? ;

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag. de datum draagt van 12 31111 1971 ;

.... .i._..,_....,...,..

,gxz'<êlfísa.aaxíai tü'ìiäêmkl £"Sàìixì. van'.".

þÿlndiââlrd ,gl & Mln

þÿ(3) Celit." 'üäîünm""' &aüd""""'n ' ' " ()) Gelà'J-ìi'.' "' &""'xàjh.' ' &ga-...',X
het beschikkend gedeelte van het eeneluidend ndvies dat bij toepaxsing van voornoemde wet door de gemachtigdeOverwegende
lmbtennar 18dat
uitgebracht.
als volgt luidt:

GUIIST1G,I-'lit5 de voorschriften vemeld in bijlage gevolgd worden.
Te Hasselt, de 10. 9. 71 Voor de linister: De Directeur, get. A. Libens

ved-ou
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þÿ'u'-ï- beewur'sdn-íkenfw'erden &r &aì-LP" X

Besluit:
ART ] - De verkevellngsvergunning wordt nlgegoven aan M. D°kken Le° en croorïerkrt'g-ea' 'g'elì8uden is:
. l°) (1) de voorwaarden gesteld In het hierboven overgenomen eensluidend |dvies van de gemachtigde ambtenaar In neb! te nemen:

2°) (I) de
Il'ôöî'inîáäíd'eìïáè'slc'l'üín'ih'eìíb'eä'lîrïì'üîí
. vïrì-d'oüerncenteraaó -ítîi)tïìía Îé-'Íe'ven'q'x
3°)
(5)
-_

ART. 3 - Een afschrift van dit besluit wordt ' nu: de ' ' nu de ' ' ' ' voor de even/.

De la rgeme'e:)e [" ."

.',z'r/«Á - '

De 16 september 1971
De -.rekrejarì.r/

/. Goossens /

nie| bee|| muh-fi.

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

, Í Ruimt. Ordening.

VerkaVeling in gemeente : EOÖHOLTI

Kadastrale sectie nr(s.- --' ., ,
33 32237 en 522t'7.

Aanvrager =_ B_OKKEN Leo. ,
' " ' STEDEBOUWKUNDI_GE VOORSCHRIFTEN. ' "'
TI!_DEL, 1 : ALGEMEENHEDEN; ""

-Art. L Het oplichten van vrijstaande achtergebouwtj.es is toegeláten,- doch
enkel ,in. functie van bergplaats. De totale oppervlakt.e hiervan mag

- evenwel. de 1/5e .der. voorbehouden -oppervlàkte van koeren en hovingen
__niet overschri.jden en dit met een maximum van 30,00 ma.. Zij mogen

slechts opgericht worden achter de achtergeVéllijn van het "wbcmkam-e
pleks (hoofdbouw + eventuele bijbouw) en mits een vrije ruimte van

. minimum 6,00 m te bewaren tu_ssen dit Woonkompleks en het. -achterge-

'f-" bouw, Behalve dat ze mogen ingeplant worden op de perceèïscheiding
ingevaI van gelijktijdig bouwen met de gebuur of tegen 'n reèds"bea
staande achtergebouw, dient in alle andere gevallen de minimùm- af'"' ' stand tot de perceelscheiding gelijk te z'ijn aan- de hoogte van het' -achtergebouw. De hoogte der kroonlijst mag de 3,50 m niet. .teí'haven
gaan. Indien het«acht.ergebouw zichtbaar. ia_van op enige openbare

weg dient dit opgetrokken in dezelfde materialen alevdeze gebruikt
_ ,,voor het hoofdgebnuw..-.De dakhelling is naar keuze van de ontwerper ,
'"f' wdoch. ,alleszins in, harmonie met de hoofdbouw ; op de perceelscheiding
is daarenboven overeenkomstig met dit van de gebuur vereist met, ingeval. van schuine._daken, de- nok-,loodrecht op de perceelscheidirg.

þÿ,_Artl 2. Betreffende &het,maken van.inritten_naar eventuele" garages ondernhet

' peil van de weg zijn de bestaande onderrichtingen.te.volgen»g

_ Art, 3, Welstand van-de gebouwen. ,' ' .'. . %
Ë,_ a) Iedere ,konstruktie .of groep kohátrukties dient op architeóturaal
* gebied in harmonie te zijn met' de omgeving en dient tevens op

,, zichzelf 'n, harmönisoh.geheel te vormen-: o.a. gepast gebruik

þÿ: 1, &__. van de aard en de kleur der materialen, verplichte éénzelfde

kroonlijsthongte en dakprnfiel.van éénzelfde konstruktiegroep,

b)
Materiàlen»ì !
' 1. gevels :

Voorgevel en zichtbaar 'blijv.ende: gevele, zowel van .het hnofd-»-n

__ gebouw als van aanhorigheden, evenals al de van de openbare _

'"" ' ""Weg ziqhtbáre del.en van het kompleks (schouwen, .enz.) -áullen
" '"" 'uitgevoerd worden in welgevormde bakstenen, natuur- of :knnst-w-

,__ _,_ matige. stenen, of andere. materialen. die esthetisch. kunnen verm

"" antwoord worden en aangepast aan_ het kader van het gebe_uw en

de omgeving,
'
'*'". . . 2,van
daken
:'

, . '" Hell.ende daken dienen belegd met pannen, natuür 1eien*of kunst"
- .,. * _ leien. Een rietbedekking is toegelaten voor alleenstaande ,kanp-

*" _ strukties. Iedere' andere dakbedekking is verboden, zowel voor

' de hoofdgebouwen als voor aanhorigheden. 1 "' "'Ä
Aard en kleur der dakbedekking dienen. dezelfde .té..zijn voor
een konstruktiegroep die één geheel _vormt. , __»;
c) Dakvensters :
In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizdhtàlè
' platte afdekking ingebouwd worden. De_ oppervlakte- van de _voorvlak van deze vensters, omraming inbegrepen, mag maximum 1/8e
bedragen van de oppervlakte van het dakvlak waarin ze gebouwd
worden. #
De aan te brengen vensters moeten met hun waterdorpel in het
schuihè dakvlak aanvangen, zodat de dakbedekking ononderbroken

doorlööpt tussen kroonlijst en dakvensterkonstruktie. .
Het vertikaal voorvlak van de dakvensters moet geplaatst wo-r_den
op minimum 80 om in achteruitwijking op de bouwlijn van de .voor--geve1r De horizontale afstand_ van. dakvensterkonstruktie iot de
zi-jdelingse perceelscheiding en of tot de _bpuwlijh van de open

þÿ &»." 1 ? u.'-ziijgevel.. _moet min. 1 meter bedragen.
_ _ De dakvensterkons_truktie dient volledig ,in hout uitgevöerd te

,7. '.J .- worden. '
Art. h. Afslu1t1ngen.'

_ _______ .

? ,Behoudens .andersluidende gemeentelijke voorschriften dienen vol-

gende voorschriften gevolgd_: _ ., :..
a) achteruitbouwatrook_.

Een beplanting is hier verplichtend. Straat- en zijdelingse
_ (tot de voorbouwlijn) afsluitingen. zullen_ in metselwerk uitge-

_voerd worden. .,_ ._.,

Voor een bouwblok dat een geheel vormt _moet het metselwerk
.e.e_nyormig zijn-,_ D.e hoogte _mag de ,35 om. niet overschrijden.
Een _haagbeplahting .waarvan de max. ,hoogte. 70 cm. bedraagt mag

"...-..

eveneens aangeplant worden. -

Tb) afslu1t1ngen op perceelscheidingen. . , 'a:ï
1. afsluitingen op vrijblijvende perceelsche1d1ngen _gaande vanaf de voorbouwlijn tot de achtergevellijn der hooïdgebouwen

ï, "':" " '"zullen uitgevoerd worden in_ een haagbeplaht1ng met een max.

hoogte van 70 cm. '? '- - Jfl

2._afslu1tingen op perceelsche1d1ngen gaandeî vanaf de achtergevellijn de_r hoofdgebouwen _mogen bij a11èenstaande en gejumeleerde bebouwing enkel in een haagbeplanting uitgevoerd
worden met een max. hoogte van 1',50__ m.-ï

_ }, afsluitingen op de gemeenschappelijk niet vrijblijvende per' ' ceelsche1dingen gaande vana_f .de eehtergevellijn der hoofdgebouwen &. w .z_, in 'het_ verlengde van de _mandelige muur mo-

._.

gen uitgevoerd worden in mets_elwerk tot een max. hoogte van

þÿ2 6Ö en een_ lengte _yan 6 meter_. :. & Art. 5. Parkeerplaatsen.
Het minimum aantal parkeerplaatsen is te- voorzien volgens de be-

:aû - E- .1 - _/,,
" :'.ï

g_1TEL II_ : ËEZONDERHEDEÈ

Art._é gegtgmming_:
&? Residentiëel gebruik
en/of handelshuizen
b)

Alleenstaande gebouwen enkel zoals aangeGejumeleerde gebouwen duid op plan zelf
Aaneenstaande gebouwen

Aä- ;? lnp.lân£ias_=
a) zoals op plan aangeduid
b) de open te werken vrijblijvende zijgevels :

op minimum5,oo m. van de zijdelingse perceelsgrenzen
c)

op/ m. achter de bestaande rooilijn ontworpen
op m. afstand van de aslijn van de bestaande weg
langs Ëájksweg nr : de voorschriften van het Bestuur
der Wegen zijn te volgen.

Voor de inplanting is er een afwijking naar achter toe van
maximum
m toegelaten. -

Art. 8 Afmetinggn_z
a) voor niet alleenstaande gebouwen :

max. diepte : 12 m. + 5 m. voor aanhorigheden.

aantal bouwlagen : 1 (aanhorigheden dienen zonder ver-

dieping opgericht - max. hoogte 3,50 m).
minimum breedte : 6 m. volledige breedte van het lot voor de
hiertoe bestemde loten.

dakhelling ' begrepen tussen 25 en 40°.
De hoogte, dakhelling en nokhoogte voor een bouwblok dat één
geheel vormt wordt bepaalt door de eerste bouwer, indien geen

vaste norm is opgelegd. ' '
b) voor de alleenstaande gebouwen :

max. diepte : 17 m. (aanhorigheden dienen met de hoofdbouw
één harmonisch geheel te vormen).

hoogte : begrepen tussen oen 0 (tussen grondpeil en

3'0 4'5 kroonlijst).

max. breedte : mits inachtneming van de minimum afstand:tot de

zijdelingse perceelsgrenzen (zie art. 75) wordt
de maximum breedte van de bebouwing 2/3 ijan de

kavelbreedte gesteld. Deze kavelbreedte dient
voor elk gedeelte der woning gemeten, evenwij-

dig met de rooilijn. á

dakhelling : begrepen tussen 25 en 40°- 10 "'g'" Î971
Hasselt, de
De Directeur,

A. LIBENS.'
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UITTREKSEL UIT HET VERGUNN!NGENREGISTER
DOSSIERNUMMER: 2022/211
ADMIN. DOSSIERBEH.: Katrien Wels
GEMEENTE: Bocholt, Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt

| A. LIGGING VAN HET TERREIN
Kadastrale omschrijving: 1e afdeling. sectie D, perceel 322T7
gelegen: x: 232658.303 y: 208520.613
adres: Bosstraat 43 te 3950 Bocholt

A.1. ALGEMENE GEGEVENS

Kadastrale afdeling: Artikelnummer:
Volgnummer: 1 Kadastrale aard: HUIS

Oppervlakte: Jaar einde opbouw: 1973
Kadastraal inkomen: 684

A.2. GEGEVENS EIGENAAR(S)
|Grigore Alexandru, Bosstraat 43, 3950 BOCHOLT

A.3. PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL
Gewestplan
Neerpelt - Bree: Goedgekeurd (Koninklijk Besluit 22 maart 1978)

Bestemming: woongebieden met landelijk karakter

Bouwverordening(en)
Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk): Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 29
april 1997)

Stedenbouwkundige verordening(en)
Toegankelijkheid (gewestelijk): Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 10 juni 2011 )
Tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders (provinciaal): Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse
Regering 21 november 2012)
Weekendverblijven (gewestelijk): Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 8 juli 2005)
Hemelwaterputten (gewestelijk): Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 5 juli 2013)

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

B.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "NIEUW STELSEL"
nihil

B.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE
RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"
nihil

B.S. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL"
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Dossiernummer: 1971/028 BO Perceel: 1e afdeling, sectie D. perceel 322T7
Gemeentelijk dossiernummer: 1971/028 BO
Onderwerp: woning

Datum aangetekende zending aanvraag 7 april 1971
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 7 april 1971

Dossier volledig? Ja

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 7 april 1971
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 8 juni 1971
schepencollege

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

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 9 juni 1971
Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege 10 juni 1971
over de aanvraag

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Geweigerd

Werd beroep ingediend bij de deputatie? Nee
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke Nee
stedenbouwkundig ambtenaar?

Is de vergunning vervallen? Niet beoordeeld
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee

Status van het dossier Beslist in eerste aanleg

Resultaat van het dossier Geweigerd

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.
Dossiernummer". 1971/059 BO Perceel: 1e afdeling. sectie D, perceel 322T7
Gemeentelijk dossiernummer: 1971/059 BO
Ondewverp: woning

Datum aangetekende zending aanvraag 23 september 1971

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 23 september 1971

Dossier volledig? Ja

Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager 23 september 1971
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 29 september 1971
Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over 30 september 1971
de aanvraag

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergund

Werd beroep ingediend bij de deputatie? Nee
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke stedenbouwkundig Nee
ambtenaar?

Is de vergunning vervallen? Niet beoordeeld
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee

Status van het dossier Beslist in eerste aanleg
Resultaat van het dossier Vergund
B.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "REGULIERE PROCEDURE 2009"
nihil

B.5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "BIJZONDERE PROCEDURE 2009"
nihil

B.S. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

nihil

B.7. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel)

nihil

B.B. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel)

nihil

B.S. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (systeem 2009)

nihil

B.10. BOUWMISDRIJVEN
nihil

B.11. PLANBATEN

nihil

B.12. PLANSCHADE
nihil

B.13. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "NIEUW STELSEL"
nihil

B.14. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE
RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"
nihil

B.15. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"

De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Dossiernummer. 275 Perceel: 1e afdeling, sectie D, perceel 322H9, 322K9, 322T7
Gemeentelijk dossiernummer: 275
Dossiernummer van AROHM: 7016 V167
Onderwerp: nieuwe verkaveling

Datum aangetekende zending aanvraag 12 juli 1971

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 16 september 1971

Dossier volledig? Ja

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 10 september 1971
schepencollege

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het Gunstig
schepencollege
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 16 september 1971

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergund

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

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de Nee
gemachtigde ambtenaar?

Is de vergunning vervallen? Vergunning is niet vervallen
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee

Status van het dossier Beslist in eerste aanleg
Resultaat van het dossier Vergund
B.16. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009
nihil

B.17. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE
nihil

B.18. GEBOUWEN
nihil

B.19. OMGEVINGSVERGUNNING
nihil

B.20. MELDING
nihil

B.21. MILIEUVERGUNNING

nihil

[OPMERKINGEN |
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke infom1atie over één of meerdere door de
aanvrager opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen
garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelnummers 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 ofdat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.
Conform 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.

Bocholt, 15/04/2022

Namens het college van burgemeester en schepenen.

un Van Baelen

burgemeester

