
^Hamont-Achel
mGRENZELOZE CHARME

2023/0011/VAST

INLICHTINGENFORMULIERVASTGOEDINFORMATIE

24 januari 2023

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: Notaris Karen Sabbe B.V.B.A
Adres: Michielsplein 16 te 3930 Hamont-Achel
datum aanvraag: 12 januari 2023
Ref. aanvrager: 2023-0030

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Eigenaar: Loots Victor & Verhoeven Marie
Adres: Bandel 3 - 3930 Hamont-achel

Type onroerend goed: hlUIS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
2e afdeling, sectie C, perceel 340D Bandel 3 te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

j—-
OVERZICHT PLANNEN
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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 woongebied

Opmerking

Plan-id 3.01 00001 00001

Rubriek Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden
Type plan Gedeeltelijke wijziging
Datum goedkeuring 20 maart 2014

Naam van het plan Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden
Stadium plan Goedgekeurd

Instantie goedkeuring Niet beoordeeld

Opmerking

Plan-id 9.00 00002 00008
Rubriek Statistische sectoren

Type pian Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

Naam van het plan

1 januari 2009

Statistische sectoren

Stadium plan Goedgekeurd
Instantie goedkeuring Niet beoordeeld

Zonering achel - centrum

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
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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
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 C, perceel340D
Dossiernummer: 859
Aard der werken: bouw van een woning
Datum beslissing: 5 mei 1969
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund

I VERKAVELINGSAANVRAGEN

Perceel: 2e afdeling, sectie C, perceel 340D, 340G, 340H, 347C, 347D, 347E, 7061, 7070, 708K
Dossiernummer: 7002V28
Aard der werken: verkaveling met aanleg wegenis
Datum beslissing: 17 december 1965
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Lot: 6

VERKAVELINGSWUZIGEN

MELDING

STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN

4
2e afdeling, sectie C, perceel 340D
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

Stad 40 - 3930 Hamont-Achel
t011445040-f011447237

stad@hamont-achel.be - www.hamont-ach



PLANOLOGISCHE ATTESTEN

STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN

PLANBATEN

PLANSCHADE

VERDELING / SPLITSING

MILIEUVERGUNNINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING

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 Ja l Nee

20.1

20.2

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

D

Archief: dossier gekend?JA/NEE

@

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

D

l

s
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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: ARAB-
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

D @

20.3 De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAM-
register van verontreinigde gronden.

D @

20.4 Hei onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een
waterwingebied.

D s

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?

D
a

s
D

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:

D

D
D

s

D
D

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

D s

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
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

D

D
D
a

^

s

E

20.9 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

s
D
a
D

D
s
s
@
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HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

30.1

Ja ] Nee

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

30.2 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:

D
s
D
a
D

s
a

s
s

D

D

a

D

D

D

a

@

m

E

s

m

s

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.

D

D

s

a
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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 conform iteitsonderzoek 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

D

D

D

D

D

D

s

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.

D s

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

D E

30.7

30.8

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen
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 hlalle-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?

D @

a

a

D

@

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Ja l Nee

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

D
a
D
D

@
@
s
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- 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

D

D

D
D

s

B

@
s

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

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:

I - bouwvrije strook langs autosnelweg
I - bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
I - 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)

D

a
a
D
D

D
D
D
D
D

Ja l Nee

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja l Nee

60.1 Op het onroerend goed
van toepassing:

:ijn de volgende gemeentebelastingen

- 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 deer. grond- en pandenbeleid
- gemeentelijk belastingreglement deer. 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

a
D
a
a
D
D

@
@
s
@
s
s
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- 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:

a
a
a
D
a

D
D
D
D
a
a

D
a
a
a

@
B
s
s

@
s

s
B

s
s
@

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)

D s

Datum 24/01/23

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

Mohan Ait Aad>

fl
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MINISTERIE
VAN OPENBARE WERKEN

BESTUUR VAN DE STEDEBOUW
EN DE RUIMTELIJKE ORDENING
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I. ALGEMENE OPMERKINGEN ';3^H^
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I;.

l. Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van het advies van de gemachtigde ambtenaar
(van de vergunning, ingeval van toepassing van art. 48 van de wet dd. 29. 3. 1962).

2. Een wijziging van de goedgekeurde verkaveling mag slechts gebeuren, nadat goedkeuring hier-
toe is verleend. De aanvraag tot wijziging dient op dezelfde wijze te gebeuren en behandeld te
worden als vereist voor de oorspronkelijke aanvraag tot verkaveling.
Indien reeds percelen verkocht zijn vdbr de aanvraag tot wijziging, dient het bewijs geleverd
dat deze kopers instemmen met de wijziging.

3. Het advies van de gemachtigde ambtenaar sluit niet uit dat, in toepassing van art. 58 van de
wet dd. 29.3. 62, het schepencollege of de gemeenteraad eveneens aan de afgifte van de ver-
gunning de lasten kan verbinden, die zij aan de aanvrager meent te moeten opleggen,. Hier.in
kan begrepen zijn de kosteloze afstand van gronden, tot openbaar nut, en de uitvoering, op
kosten van de aanvrager, van alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en het be-
stemmen van gronden voor groene ruimten, openbare gebouwen en overheidsdiensten.
Nopens het tracé van nieuwe straten zal tevens de gemeenteraad een besluit dienen te treïfen,
alvorens het schepencollege de verkaveling svergunnin.g aflevert (art. 56 van de wet dd.29.3,62).

4. De biezondere aandacht van de verkavelaar wordt gevestigd op de tweede alinea van art. 65 van
de wet dd. 29. 3. 62, die bepaalt dat bij overtredingen van de bepalingen van de wet die op de
verkaveling sver gunning betrekking hebben, de rechtbank, op verzoek van de kopers van de ka-
vels, en onverminderd de vergoeding van de schade, de vernietiging beveelt van hun titel van
verkrijging op kosten van de overtreder.
De biezondere aandacht van de kopers en alle andere betrokkenen dient tevens gevestigd op het
feit dat de op te richten gebouwen dienen te beantwoorden aan de voorschriften, gevoegd bij de
verkavelingsvergunning, zoniet stellen zij zich bloot aan g er echter li jke vervolging, die tot de
afbraak kan leiden (art. 65 van de wet dd. 29. 3. 62).

5. De plannen en. de voorschriften van de verkaveling hebben voorrang op de in voege zijnde rooi-
plannen, op de bouwverordeningen en op de verordeningen waarvan sprake onder c) van art. 73
van de wet dd. 29.3.62, maar zij zijn ondergeschikt aan de plannen van aanleg die mochten
goedgekeurd worden.. De beschikkingen, die zouden blijken tegenstrijdig te zijn met deze van de
plamien van aanleg zijn nietig.

H. S TEDEBOUW KUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TITEL I. : ALGEMEENHEDEN.

Art. 1. Geen konstruktie mag worden opgericht vooraleer de wegenis is aangelegd in duurzame
materialen en uitgerust volgens de normen opgelegd door de gemeentelijke overheid. Een over -
eenkomst met de gemeentelijke overheid, die de. uitvoering binnen een welbepaalde term.ijn
waarborgt van de werken van aanleg en uitrusting van de weg, kan, inits het akkoord van het
Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, eventi-ieel aangenomen worden.

Art. 2. Het oprichten van vrijstaande achter gebouwtje s is toegelaten, doch enkel in functie van
bergplaats. De totale oppervlakte hiervan mag evenwel de 1/5" der voorbehouden oppervlakte
van koeren, en hovingen niet overschrijden en dit met een maximum van 30, 00 m2. Zij mogen
slechts opgericht worden achter de a.chtergevellijn van het woonkoinpleks (hoofdbouw + even-
tuele bijbouw), en mits een vrije ruimte van mijiiraum 6, 00 m. te bewaren tussen dit woon-
kompleks en het achtergebouw. Behalve dat ze m.ogen. ingeplant worden op de perceelscheiding
ingeval van gelijktijdig bouwen met de gebaar of tegen 'n reeds bestaande achtergebouw, dient
in alle andere gevallen, de minimum afstand tot de perceelscheiding gelijk te zijn aan de hoog -
te van het achtergebouw. De hoogte der kroonlijst tnag de 3, 50nn niet te boven gaan. Indien het
achtergebouw zichtbaar is van op enige openbare weg dient dit opgetrokken in dezelfde mate-
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rialen als deze gebruikt voor het hoofdgebouw. De dakhelling is naar keuze van de ont-vyerper
doch alleszins in harnaonie met de hoofdbouw ; op de perceelscheiding is daarenboven overeen-
steinming met dit van de gebaar vereist, met, ingeval van schuine daken, de nok loodrecht op
de per ce el scheiding.

Art. 3. Bestaande bomen, evenzeer enkel alleenstaande hoogstaminige bom.en (art. 44 van de wet
dd. 29.3.62), mogen niet geveld worden zor'-der voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukke-
lijke vergunning van. het schepencollege.

Art. 4. Achteruitbouwstroken : een beplanting is hi^r verplichtend. Behoudens eventueel bij al-
leenstaande bebouwing, is het maken van inritten naar eventuele ondergrondse garages in deze
stroken verboden. Het schepencollege of desgevallend het Bestuur, der Wegen kan grotere be-
perkingen opleggen.

Art. 5. _Af Suiting en :
'ZoweTTiTd^e'ïchteruitbouwstroken als op vrijblijvende perceelscheidingen dienen, de afsluitin-
gen uitgevoerd in een haagbeplanting van max. 0, 70m. hoogte.

Uitzonderingen ;

a) in de achter uitbouw stroken mogen straat- en. zijdelingse afsluitingen bestaan in metselwerk
(welgevormde baksteen, natuur- of kunstmatige steen), met 'n maxiniiim. hoogte van 0, 40m.

b) bij groepering van minstens 2 woningen, worden, scheidingsmuren in nietselwerk van max.
2, 60m. hoogte en 3m. diepte toegelaten aan de achterkant der konstrukties in het verlengde
van de mandelige muur der gebouwen.

c) bij volledig gegroepeerde konstrukties, zodanig dat de afsluitingen, niet zichtbaar zijn van op
enige openbare weg, mag een volledige af sluiting s muur van max. 2,60m. hoogte op de per-
c e el scheiding en achter de konstrukties opgericht worden.

Art. 6^ WelsJ-3.n_d_van_^e_gebouwen.
a) ledere konstruktie of groep konstrukties dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met

de omgeving, en dient tevens op zich zelf 'n. harnionisch geheel te vormen : o. a. gepast ge-
bruik van de aard en de kleur der materialen., verplichte éénzelfde kroonlijsthoogte en dakpro-
fiel van éénzelfde konstruktiegroep.

b) Materialen :
Voorgevel en zichtbaar blijvende gevels, zowel van het hoofdgebouw als van aanhorigheden,
evenals al de van de openbare weg zichtbare delen van het korapleks (schouwen, enz. . . .) zul-
len uitgevoerd worden in welgevormde bakstenen, natuur- of kun.stm.atig-e stenen, of andere
materialen die esthetisch kunnen verantwoord worden, en aangepast aaa het kader van het ge-
bouw en van. de omgeving.

c) Da.Kbedekklng :
Behoudens de verplichting roofing te gebruiken bij opgelegde dakhellingen van minder dan 15*
(zie verder Art. 9) dienen alle andere daken belegd met pannen, natuurleien of kunstleien. Een
rietbedekking is toegelaten voor alleenstaande konstrukties. ledere andere dakbedekking is
verboden, zowel voor de hoofdgebouwen. als voor aanhorigheden.
Aard en. kleur der dakbedekking dienen dezelfde te zijn voor een konstruktiegroep die één ge-
heel vormt.
Een dakoversteek van minstens 40cm. op de vrijblijvende zijgevels is verplichtend.

.^o: <•".-'

SÏM;
: ||

"t s -̂Vf; •/* ^•^••'..^,1-^'

.^m.nfy!, ,;..:;l;*s:-?*ya -^tl^J.il-;ïï^^.l<N^Ï'^^%^^«^^ ,,c:,?lï:»^s;», '.:'?ï,2:..\.','2...1
'SCfc *».T tèSt.S^»CÏ^ wf^'SM^W' 9&--y^ ''^^¥-W: *By^". -Ï<.-^Ï <ït J^-S;^1,;!-^^^^»^^

.SisjS.'sfy? ï'-jKX'iaft^-S ï*.'
.i{l^f

tv.'t ^Sff'Kik'^BSttS^.' ^yw ai
•i'.ti'' >;'!-»..;^»»^a&» ,>;-&;'••',

^te: .tt*».': ;gti.ï'itïirtSncy' n'a ^ïu'— s' -s-

,;ïtï8-»», •^ssf^"sï ^'Sf^wï'y-^^ ^
/^^«3'iNrt^.^^?S'^.^ ,^®iA*,gs^?:^'^

f^j^^««^^^^^^^^»;ï- ï^.;i wA:^«^^.a.m»
^%^<»%|?^].^^^ Ï«^»»||w Ï^^ï.N*^&^
-l^^^'-wit^a^^ï^^a^-w-"-.^^^^^^

',•- ; "ju; L.aii^u' : •'^•VY'irs«Sf 7-":''rl'iuh' •' aai.».-; Ï '':Mi'4-^. '„•n.ï^.:* • *"* 'i .*•-"• ,Ï • ..'*

»
m

i

,-t-B:ÏW?% ^S»:i s^iA'^tS

S^&Ï
;.^?h*

s-

'^{sww^^^: 4-w^|(J «'- \ '-•^i^ ^^^N^^,^^^^|1'::g*^^'*ÏÏ^ öaAglSfó-' -: ::....^;-ft^ï'.^',^s<«i.ïA»N^,»«^^ï1^
.tf't.Ki

:^y -"•..^ ', <•:
Mï-'A -?-tfi ^U ft-

w ;^&»-N^^&:^t^:-i' -...'. l:i .&'.
•^f.^'-':^yË£:^ i: ^'s»ï t*ïï>

:': s ss ^UÏ'"' ^•i •yï t^i3'ff.S^

«^'Nfc.'^ëimB!
;,r.,^-^ï^^|^

^ :•.••- ••^-. ... ..^....-,^ ^4 ». ,. ^,. .. . •; . . . .^ ^ ^ . ^..- -• . ••,-:-»:•: ;.:'::;^:7:,Y"',..:i-'^~;^/

^: .^^^w^f^^^ss -wS&^^ty,» ^•s^sw.'^^y^e^^^
Ï . - . -•;1."-': •;.';'.•,: ^'.S'ï:

^-fifêSSii

Wy
»*-

ww

i»l

A,;-:; l::.!^ï3

;1;Ê81s.M

y.m?ss



w'i%?S"?';i!"'SWt'
&..<;;! ^^ -'"".•.t^. "W- •("».?<(».

TITEL II : BIEZONDERHEDEN.

Ar t. 7. Bes^eIIUnlng :

a) Residentieel gebruik
en/ of handelshuizen
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b) Alleenstaande gebouwen Op de loten 6,7,8 en 9 (

(

/
Gejuméle^rde gebouwen

/
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( geduid/op plan
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Art. 8. filPlantlng_:

a) zoals op plan aanj
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b) de open te werken vrijblijvende zijgevels :
op rn.in.im.um. ó m. van de zijdelingse perceelgrenzen

9i'^^^^KiS.iS^Em. achter de bestaande rooiUjn oiifrworpen "•:"üwms^l^SSSa*&^9
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•Wf^. *.ft„:'ït^''W<i' fm. afstand van de aslijn van de bestaande weg ..-

-; de voorychriften.langs Rijksweg nr. 48, vak Peer-Achel
van het Bestuur der Wegen zijn. te volgen - zie bijlage

Art. 9. Afenetlllg.en_:

max. diepte :
".^

hoogte : /
/

m. + 5m. voor aanhorigheden

m. tussen gaanpad en kroonlijst (aanhorigheden dienen zonder ver-
dieping opgericht : max. hoogte 3,50m.)

JB

8
s:

; 4ff m

minim, breedte :

dakhelling : 40*.

6 na.
volledige breedte van het lot voor de hiertoe bestemde loten.

Voor de alleenstaande gebouwen. :
max. diepte : 17m.. (aanhorigheden dienen opgericht onder hetzelfde dak van de

hoofdbouw en hiermede één geheel te vormen).

max. hoogte : 6 m. (tussen grondpeil en kroonlijst)

m.ax. breedte : 12 m.

dakheiiing : begrepen tussen 25 en 40°
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