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INLICHTINGENFORMULIERVASTGOEDINFORMATIE

23 december 2022

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: Notaris Karen Sabbe B.V.B.A
Adres: Michielsplein 16 te 3930 Hamont-Achel
datum aanvraag: 15 december 2022
Ref. aanvrager: 2022-0839

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Eigenaar: van Wilgen Cornelis
Adres: Achel Statie 16 - 3930 Hamont-achel

Type onroerend goed: HUIS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
2e afdeling, sectie A, perceel 56B35 Achel Statie 16 te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN
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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 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 plan Gedeeltelijke wijziging
Datum goedkeuring 1 januari 2009
Naam van het plan Statistische sectoren

Stadium plan Goedgekeurd

Instantie goedkeuring Niet beoordeeld

Zonering stationswijk
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
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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.

3april1996
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. hlet 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 A, perceel 56B35
Dossiernummer: 2003/00143
Aard der werken: verbouwen van de woning
Datum beslissing: 12 februari 2004
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund

VERKAVELINGSAANVRAGEN

Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 56S6,56T6
Dossiernummer: 7057V78/20
Aard der werken: nieuwe verkaveling
Datum beslissing: 21 november 1978
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Lot: 5
I VERKAVELINGSWUZIGEN

Perceel: 2e afdeling, sectie A, perceel 56B35
Dossiernummer: 7057V78/20 (2)
Aard der werken:wijziging voorschriften
Datum beslissing: 12 februari 2004
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
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MELDING

STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN

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. hlet 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 Nee

20.1 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:

Archief: dossier gekend?JA/NEE

D s

20.2 Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
milieuvergunning*** van toepassing. a s

5
2e afdeling, sectie A, perceel 56B35
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.



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: ARAB-
exploitatievergunning, afvalwateriozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

a

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

a ^

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

a @

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?

a
a

s
a

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
a

@

D
D

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

D @

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

a

D

a
D
D

s
s

20.9 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
- het centrale gebied

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

D
D
a

B
s
s

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

Ja ] Nee

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

D
@
a
a
D

s
a
@
s
s

30.2

30.3

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:

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.

a

a

a

a

a

a

a

a

D

s

s

s

s

s

s

@

@

D
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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 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

a

D

D

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.

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

a @

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

a E

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?

a

a

a

@

@

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Ja 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
l

D
a
a
D

s
s
s
a
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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
a

@

s
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:

- bouwvrij'e 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)

a

D
a
a
D

D
a
a
a
D

Ja l Nee

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja
I
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

D
a
D
D
a
D

s
s
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:

D
D
D
a
D

D
D
D
a
D
a

a
D
D
D

s
@

@
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)

a

Datum 23/12/22

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

Mohan AitXadi
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v
MB3ISTEEIE VAJT OPEimAEE WEE£ÜI^ - VLAAMSE AANGELEGI
STAATSSEGEEIAEIAAT VOOR STEEEKECONOMTE
Bestuur van de Stede'bouw en de '
Ruim-belijke Ordening
PROVINGIE LINBUEGo

Dossier in?. : 7057/V/?8/20

Verkaveling in de gemeente : HAt-iONT-ACHEL

Kadastrale sectie A nr(s) 56 s6 - t6 .. •

Aanvrager :.Mter J. HENDRICKX i.n.v. Consoorten GIE3jEN*

Aantal kavels : 4 loten.

STEDEBOUWKUITDIGE VOORSCHRIFTEN

TITEL I : AI/ïENEENÏIEDEÏT.

- A Behoudens andersluidende bepalingen in vastgestelde'-bouwveror-
•deningen dienen volgende voorschriften gevolgd :

Artikel 1. - Welstand van de ffebouwen.

a) ledere, konstruktie of groep konstrukties dient op
archil e c-buraal gebied in harmonie te zijn met de om-
geving en dient tevens op zichzelf 'n harmonisch ge-
heel 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
60 cm o boven het peil van de voorliggende weg.
Evenwel wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 45 cm.
hoger ligt dan. het v/egpeil, dienen bijzondere maatrege-
len. genomen, opdat de inplanting van. de konstruktie, qua
hoogte ligging, op een esthetische en stedebouwkundig
verantwoorde manier gebeurt, t.o.v. de eventueel be-
staande beïoywing 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..Zo dit maai-
veld. tot een minimum wordt beperkt.

ö) Behoudens bijzondere aanduidingen op de plannen van de
verkavelingen en eventueel in de voorschriften van de
gebeurlijke Mjlage II', zullen : -: •—.. . ' .•
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1. de zichtbaar blijvende gevels, zowel van het hoofdgebouw als van
de aanhorigheden uitgevoerd worden in welgevormde bakstenen, natuur-
of kunstmatige stenen, of andere materialen die esthetisch verant-
woord zijn en aangepast aan het kader van het getouw en van de om-
geving ;

2 o de hellende daken belegd worden met pannen, natuurleien, kunstleien
of esthetisch versijitwoorde kleinschalige materialen.,

5. de hellende daken minstens cwee dakvlakken hebben afv.aarts hellend
naar de buitenmuren van de 2<onstruktie; het geheel zal een vormgeving
van hellende d&karchitecfcuur dienen te vertonen.

Artikel 2. - Dakvens'cers.
.-

In het dakvlak mogen rechtstreeks" \ens-b3rG met horizontale platte
afdekking ingebouvjd worden» E's aan ce brengen vensters moeten met hun
waterdorpel in he t £...Auirs d.al'-.vlak aarr.-angsn, zodat de dakbedekking
ononderbroken dcorloGp-fc tuaGen kroonlijst en dakvensterkonstruktie»

Het vertikaal voorvlat'. ve.n de .le-kvens-cers m.-'st gopls^tst worden op
minimum 00 ca.'in de acht e rui t wijking op d'? voor- en achtergevelvlakken»

; De hor! zon tej-s afstsjid van de daky'-rtstarkonstruktie •fco'b de zijdelingse
perceelschciding en/of tot het geyelvlak van de open zijgevel moet
minimum 1,00 a. 'bedracono Ds breedte vs.n deze dakvensters zal in totaal
slechts raaxiraujn 2/59 van de be'broldcen gevelbroedte mogön bedragen.
Zij mogen niet ^oger aijn dan 1.20 rs.; tenzij de welstand van het ge-
bomv uieL aiiders toslo.'a.t;.

Artikel 5. - vi^J^.^S^^J^nJ;Sï^^-02'l.;:''.U?.s°
Het oprichten vs.n vrijstaar.do ^cl.:terge''c2LtWt..jes iB •fcoffgela'fcen, doch
enkel in functie v,-..n bRr^pl^a-tc,. .De- totalo oppervlakte hiervan mag
40 m2 niet ove.y'2chr';'jd"n-
De hoogte tot ds l^rcünlij&t Eas do 3,00 m. niet te 'boven gaan.
Deze konstrukties dienen opgetrok'.cen j.-i dezelfde ma-fceialen als deze
gebruik-!; voor haï hcofdge'bou'.'j. Tenzij *iiet anders mogelijk dienen deze
achtergebouwkjes ingeplc-a4: op ..;in. 6.r;K, e'.chTer de achtergevel der hoofd-
konstruktie ( hoofd- sn t?ijge'bGU.v)« Tenzij anders aangeduid op de plan-
nen, dienen zij in principe opgericht op ee.n minimum afstand tot de
perceelsgrens gslijk s.an de ho.-;gte van het achtcrgebQuw-fcje.

Ar'tikel 4. - 1) Afsluiïjr.s3;'?n.

a) In de achterui-lbouws-troo'-c :

Straat- en zijdelingse ('fco-fc de vooroouwlijn.) afsluitingen mogen in met-
selwerk of eni.g cL:idcr esther-isoh materiaal uitgevoerd worden, maximum
toegelaten hoog-te = 75 c^i. Voer e"u bouw'olok dat één geheel vormt, moet
hei metselwerk Genvormig zijn. Sen l'Aa^beplanting waarvan de maximum
hoogte 150 cra° bedraagt, mag eveneens asiigeplan-b worden.

V 2/1



5„-

b) Op de perceelscheidingen :

1..- afsluitingen op vrijblijvende perceelscheidingen zullen uitgevoerd
warden in een haagbeplanting met een maximum hoogte van 150 cm.

2. - afsluitingen op de gemeenschappelijke niet vrijblijvende perceel-
scheidingen gaande •®naf de achtergevellijn der hoofdgebouwen, d.w.z.
in het verlengde van de mandelige muur, mogen uitgevoerd worden inmetselwerk -tot een maximum hoogte van 2,60 m. en een lengte van 6,00m.

2) Trappen, terrasjes en aanvulling van meer dan 4$ cm. 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 1,00 m. van de perceelsgrens verwijderd blijven.

B. De biezondere eiandacht dient getrokken op volgende onderrichtingen en normen :

AST. 5. Afritten iiaar onderRrondse Rarages.
De Ministeriële omzendbrief n° 2?-2 is van toepassing : inritten naar
eventuele garages onder het peil van de weg, mogen 'n helling van 4 %
voor de eerste 5,00 m. vanaf de rooilijn niet overschrijden.

ART. 6. Parkeerplaa-tsen.
De omzendbrief n° 59 is van toepassing betreffende het aantal te voor"

ziene parkeerplaatsen.
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Verkavelingsdossier nr. : 7057/V/78/20

TITEL II - BUZONDEEHEDEN»

ART. 7. - Bestemminp;. . ] , .. .
Residentieel gebruik (één woongelegenheid per kavel).

ART. 8. - InpJLanting. :"
a) zoals grafisch op het verkavelingsplan aangeduid ;
b) de vrijblijvende afgewerkte gevels op min. 5»00 m.

van de perceelsgrenzen»

c) de voorgevel - evenwijdig met de voorliggende weg - op
min. — m. .. •

achter de bestaande - ontworpen rooilijn. -max.

op

m.

12 m. uit de aslijn van de weg,

ARE. 9.

A.

d) langs de rijksweg nr. 48
De minimum voorschriften van het Bestuur der Wegen zijn te
volgen.
Op dit minimum wordt een afwijking naar achter van max. — m»
toegelaten.

- Afmetingen. .

Ï22ï-n3:^Ï-a3;3:^erlsÏa^ÉS-g2b2ïwÉ'^ :
1) Bouwdiepte : max. l4 m. + m. voor de aanhorigheden

( de aanliarigheden dienen zonder verdieping opge-
richt - max» hoog^,5,50 m.)

2) Bouwhoogte : - aantal volwaardige bouwlagen :
(onder de kroonlijst)

5) Dakhelling :

4) Daknok : op

- hoogte begrepen ti/^en m. en
(tussen wegpeil en kroonli.js-t)

///
m. achter het voorgevel vlak ;

///

m.

5) Bouwbreedte : min. m.

max. : zie art. 9 B4

6) Algemeen : De hoogte, de daJshelling, de i^hoogte en de dak- en
gevelmaterialen voor een bouwblok die één geheel
vormt, is vastgelegd door de eerste op te richten
konstruktie ervan. ///

///
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B. Voor alleenstaande gebouwen :

1) Bouwdiepte : max» 14 m. + 5 m. voor de aanhorigheden (de aanhorig-
heden dienen met de hoofdbouw één harmonisch geheel te
vormen);

2) Bouwhoogte : - aantal volwaardige bouwlagen : esa
(onder de kroonlijst)

- hoogte begrepen tussen 2,5 m. en 3«5 m.
(tussen wegpeil en kroonlijst);

5) Dakhelling : begrepen tussen 25° - 55°

4) Bouwbreedte : mits inachtname vein de min. afstand -bot de zijdelingse
perceelsgrenzen, word-b de maximale breedte van de bebou-
wing op 2/3e van de kavelbreedte gesteld (deze kavel-*-
breedte dient voor elk gedeelte der woning gemeten, evc*-
wijdig met de rooilijn).
Deze maximale bouwbreedte mag niettemin niet meer dan
20 m. bedragen.

ART. 10. - Dak en gevelmaterialen :

Zijn aan te passen oaan de omringende bebouwing,of

Daken : /

Gevels ; /

HASSELT, de

De Directeur,

-ft^-EEBEÏ'ÏST-

6 ^\- r̂ó;'d
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Mohan Ait Aadi
W^^ ^T

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

Stad Hamont-Achel <hamont-achel.mailer@lcpnet.com>
donderdag 15 december 2022 11:31
Ruimtelijke Ordening
Digitaal loket: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel is ingezonden
door katelijne.scheelen@notaris-sabbe.be o...

Mohan

Formulier verstuurd via het Digitaal loket van Stad Hamont-Achel

Titel van het formulier: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel

Kenmerk 2022-0839

Naam aanvrager Scheden

Voornaam Katelijne
Organisatie notariskantoor Karen Sabbe

Straat Michielsplein

hluisnr. 16

Postcode 3930

Gemeente Hamont-Achel

E-mail katelijne.scheelen@notaris-sabbe.be

Telefoon 011660650

Straat Ach e l Statie

hluisnr. 16

Afdeling 2

Sectie A

Perceelnummer 0056B35POOOO

Datum aanvraag 15/12/2022
Aflevering via spoedprocedure) nee
Datum inzending 15-12-2022 11:31:14
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