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INLICHTINGENFORMULIERVASTGOEDINFORMATIE
29 juli 2022

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: NIET NOTARIAAT SABBE KAREN
Adres: Michielsplein 16 te 3930 Hamont-Achel
datum aanvraag: 19 juli 2022
Ref. aanvrager: 2022/492/KSC

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Eigenaar: Bergmans Johannes & de Goey Maria
Adres: Altaarhoeve 10 - 3930 Hamont-achel

Type onroerend goed: HUIS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
1e afdeling, sectie A, perceel 831 V Altaarhoeve 10 te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN

21e afdeling, sectie A, perceel 831 V
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/ofvolledigheid van de informatie.



Plan-id 2.14 00007 00001

Rubriek Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk
Type plan Oorspronkelijk plan

Datum goedkeuring 7 augustus 2014
Naam van het plan RUP, Hamont-Rand.

Stadium plan Besluit tot goedkeuring (RUP)
Instantie goedkeuring Deputatie

Zonering https://www.hamont-achel.be/product/160/bestemmingsplannen
Opmerking

Plan-id 2.22 00018 00001

Rubriek Gewestplan

Type plan Oorspronkelijk plan

Datum goedkeuring 22 maart 1978

Naam van het plan
Stadium plan

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt - Bree
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 stad - uitbreiding
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Opmerking

OVERZICHT VERORDENINGEN

1. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluitd.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
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: 1e afdeling, sectie A, perceel 831V
Dossiernummer: 1989/00096
Aard der werken: bouw van een woning
Datum beslissing: 19 oktober 1989
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
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Perceel: 1e afdeling, sectie A, perceel831V
Dossiernummer: 2002/00017
Aard der werken: bouwen van een tuinkamer + carport
Datum beslissing: 23 mei 2002
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund

VERKAVELINGSAANVRAGEN

Perceel: 1e afdeling, sectie A, perceel 831D, 831E, 831F, 831H, 831K, 831N, 832A
Dossiernummer: 7057V185
Aard der werken: verkaveling met aanleg wegenis
Datum beslissing: 3 juni 1972
Beslissing: Geweigerd
Status dossier: De vergunning werd verleend
Lot: 2

Beroep Deputatie
Instantie indiener: Aanvrager
Datum indiening: 9 juni 1972
Datum uitspraak: 24 augustus 1972 Uitspraak: De vergunning werd verleend

VERKAVELINGSWUZIGEN

MELDING

STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN

PLANOLOGISCHE ATTESTEN

l STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN
"~'\

PLANBATEN J

PLANSCHADE

VERDELING / SPLITSING

MILIEUVERGUNNINGEN J

OMGEVINGSVERGUNNING
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l OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door

de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen, hlet 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 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:

Archief: dossier gekend?JA/NEE

D s

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

a s

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 s

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

D s

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

D

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

D
D D
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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

n
D

E

D
D

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

D @

20.8

20.9

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
- figging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
- het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject

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

a

D

D
n
D

s
D
a
D

B

@

B
s
s

D
@
s
B

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

Ja l 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
s
D
a
a

@
a

s
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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:

a

D

D

a

D

D

D

@

s

s

IX]

30.3 Voor het onroerend goed is een nog geldig conform iteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode
zo ja, op:

Het meest recente conform iteitsattest is geweigerd.

a

D

@

D

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- ofaanpassingswerken 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

a

D

D

a

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.

a 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 s
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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

a s

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?

D

D

D

s

s

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

40.1

T

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

D
D
D
a
D

D

D
D

Ja l Nee

B
s
s
B
s

s

s
@

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
- vervoer van gasachtige producten
- andere:

D

D
D
a
D

9
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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)

a
a
D
D
a

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja l Nee
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 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

- 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

- verhaalbetasting op:
- wegzate
- wegenuitrusting
- aanleg trottoirs
- aanleg riolen
- aansluiting op rioleringsnet
- andere:

urbanisatiebelasting
belasting op kamers
belasting op kantoorruimten
andere:

D
a
D
a
D
D

D
a
D
D
a

a
a
D
D
D
D

D
a
D
a

@

s
13
s

s
E

@
s
@

s
@

s

@
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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)

D s

Datum 29/07/22

Voor de aangewezen burgemeester,
de gemachtigde beambte^<art^26 G;W.)

MohanAitAadi
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UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad f

PROVINCIE LIMBURG

C5EMEENTE

HAMONT

St

ZITTING VAN 27 aaart 1972

Aanwezig: MM. A» Bi.JCk®a , burgemeester-Toorzitter;
C. ïopft. I». Sot^a ®i <r. Yer'h.oevaa sctiepenen;

M. Stmons» J'. Batteny M. Boerjan» E. ï^kaert,
H. Meeawiasea, B. Bloeïaaa, P. 7ae»êa «ï V. Beli&a

en

raajslecten;

H. ffillefcena , setretaris.

«

%

I
I
I
I
?i
s

5e-5SSeê5tera3d i ia opwa'bar» rérgadeï-ing
ffelet op de verksvellagaaanyraag van LB3K@ïS-SA£ J&z®
wonende te Hamont Eeimealaan nr. 44» aQp«ne liet ver-
kavelen van gronden gelegen te Haaont ter plaatee
Altaer-Eoeven seoti e A nra. 8l4c,83l ®a 832» waarin et
aanleg van een nieu»® weg ia voorzien.
Selet op het onderzoek de GoaEiodo et Incoiomodo de dat
van 20.02.72 tot 15.03.72i waaruit blijkt, dat er GES
gegronde bezwaren of opmerkicga» werdeA ingediend.
Selet op de wet van 29.03.62, gwi^zigd tiij de wetten
van 22.04.70 en 22.12.70, houdeiide oygaai«atie van de
rui3Lt@lijke ordening en van de etedeïiouw.
Oelet op liet KoniaKLi.jk besluit ïan 05.02.71» betref •-
Ïende de 'behaixdeling en de openbaaMcslciiag van d® •rer»-
ïcavelingsBaamrrageay inzonderiieid haofdsttA II, afde-
l±ï)g 3 v art 19.
&elct op de geaeentew®t

BE^UIT s Mj eenparigheid der stemm®&
artikel t s Het strateatracé voorzien in de üntwerp-

plaruaea van Terkav9ling, aangevraagd door
He&r I-eakens-Sak Josei' wanaside te Haaont
Eeanenlaan 44» exi die gelegen is te Hamon
tar plaatae AXtaer-HoeTea sectie A nr». 8
831 «a. 832, wordt goedgekeurd.

artilc»! 2 s Bit "besluit wordt onderwcrpea aan de goed
fceuriiig door de hogere overheden in het
Mjzoiider aan het Mixisteri.e van Opanbare
Werken Bestuur van de Stedo'boaw en d®
Buim.telijke Ordening ta Hasselt.

Haaens de Gteasenteraad,
De Secretaris Be Toorzitter
E. Willekens A. Bijcken

Gezien voor eensluidend aittretesel
De Secretaris,
H. Villekene

^is^ü•»
•p•^

m2- x
LU >^o z

.°</. y?^TB'.

Se Bargeaeester»
4*-BiJoii:ea
/

/

s
^



^

Provmete'- • • "^»AN!Qi43XSff:'
...l)i3sSs)X3^...:...l:^LMS:È ^ •

Arrondissement '•

..Maaseik,

GEMEENTE

HAMONÏ

VERKLARING OMTRENT DE BEKENDMAKING VAN BEPAALDE
VERKAVELINGSAANVRAGEN DOOR DE AANVRAGER

(Artikelen 4, 10 en 13 van het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betref-
fende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen)

< ;y-i .rf-\^s»,»

^.,':i

y

ï

SSW*i«wi&

IE I.

^ï^^
ï^i&%y

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN van ..........*'""'*''.*.''..."*:....................................................-.......................................
verklaart hierbij dat uit de door hem gelaste controle blijkt dat M. ...^.•m?UA-l^..fc-^u.-t^....u.Y.-'-!.c'.-t:...........................................,
wonende te ...................HaiaOIl.'t.-..--...-............•.•........-....•... ..................................E.eUIieill&.ail.......-..........;........straat, nr. .4.4...........
die op .................................'-.'••'.....•fr."'-'.4-:."'?**:.-'-..,........... 19...*..*-..... een aanvraag indiende
- voor een vgt-I^t/e/i^ met een oppervlakte van 5 ha en meer; (2)
- voor een verkavelin^/^^é|^^!ergezinswoningen zullen worden gebouwd in de omgeving van een overwegend
uit eengezinswoningerV yqétrfah'ïFe bebouwing ; (2)

- voor een v^4^ej/n^^een bosgebied - heidegebied - duingebied - veengebied (1) - gebied waar/an de bescher-
ming noodzakelijk wordt géafc^t/^6/r/de Koning ; (1) (2)
- vo/i/^//^bliifpark; (2)
- waarvan de ii/i^ijifl/^frjjfdig is met

- 'het bestaan van door '/ /^ei)e^h toedoen gevestigde erfdiensfbaarheden ; (2)
- bij overeenkomst vastgestelde ^\f\fifX'f\^^\ met betrekking tot het grondgebruik ; (2)

- waarbij - de aanleg van nieuwe verkeerswegen -

*£l

•]5l3êJ$S@^3Q@5Si " ("l) wordt voorzien ; (2)
en waarvoor op ......'s-.y..»..y.<..A....B.ft„.„, 19....J.£... een ontvangbewijs werd afgeleverd, ds bepalingen

van (de) artikel(en) 6, 15 en 16 van het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 nauwgezet heeft nageleefd.
..Hamont,,,,,,,,,,,,,,, ..,.............................12..p4-,,,,,„,,,..,.... i9?2,,

NAMENS HET COLLEGE :
De gemeentesekretaris,
H. Willekens

De burgemeester,

,• Rij eken

r-
^sn^

<<-'•^ Ï/^ ê 7
3uu

•£ o
tf> ^o v

ifM9

-M
(1) Doorhalen wat niet past.
(2)Te schrappen volgens het geval.

rlip Kc.uro I -ilR n - fin-l-t

a;
®

s



is.'

"ïy.
A"i

fc

»i:l
?,-

jB'

•'"^ïl

Provincie

.Limburg

Arrondissement

Maaseib

GEMEENTE

5AMONT •IS?-i
"ï

a»(l^!«fc?'i Toepassing van de artikelen jé^ XÉc^n K'van Het Koninklijk
deling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen.

besluit van 6 februari 1971 betreffende de behan- '•I

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE
VAN BURGEftflEESTER EN SCHEPENEN

•Se-'.
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ï-ritötW^y-ia
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1.8.'.0.3.-........................:.............19.72.VERGADERING van
Aanwezig : H.H. ........,..........A.«......R3..J..C.lE.e.n....

en

.c.^......?.?P.^.^.....J..^...Z.e£ë.o..?Z.?.:B......?:t?:.....I'..'.......N.9.te?...
H. Willekens

üurgemeester-voorzitter;

.., leden ;
„ sekretaris.

HET COLLEGE,

G&let op de aanvraag van .....1.3ffi^ .S.--S.AE,....J.Q..Z.g.f,....,...........,....,......,,..............,...,....,....,......,;,...........,....,..,...
....K.e.u.i:i.e.n.,la.a.n..,.,...........,..straat, nr. ......4.4...... te .Hamoïli.

..^.^.^.^^.^......^.....g.^..^.^..^.^..^^.^..^....
:r"•en""S32""

nopens tiet v&rkavelen van grond-grondsn (1) palen.de aan ..

"M¥CZ^JÏ. gekadastreerd wijk .,.. nr(s).

Overwegend® dat kwestieuze aanvraag onder hef toepassingsgebied valt van artikel 10 van het Koninklijk besluitvan 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen ;
Overwegende bijgevolg dat krachtens artikel 11 van voormeld be^luit.^e vereiste openbaarheid werd gegeven door:
1) aanplakking op de daartoe bestemds plaatsen van ...„..^.^.•..'::.'7...*....l...t........................................................................... 19................ tot
2) persoonlijke en schflftejjj'ke verwittiging bijster post aangetekende zending aan de eigenaars in datum van2^.:(J2:................L....~-i9^.12J:
Overwegende dat binnen voormelde termijn
- geen schriftelijl?' b'^é^^&r of opmerking werd ingediend ; (1)

......d-X'i.e............................ (2) ixmeae-bezwaren - QpïSSSi^SfS^tKSSgSSSSSB-werden (1) ingediend nl. doorhiernavermelde persoon - personen : (1)..1...?......Ma.d..'.....l.Elia.s-.D.UZS..t.e'r..s.....E.e.^.§nlêa.n
12ZI@^M^IElesen^Keunenlaan^48^HaiaMit^..^..^......^.^..^.......^.^.......^.^..^^..^.^..^.^^..^.^.^.^

Overwegende dat ÖëKteESKaeiS de bezwaren - SESSSKSSSg^S) in hoofdzaak steunen op volgende argumenten:
.hQ..^......z.i..^a.....a.l.l..Q.....aï*^.uffl·s.Il.1»s·^.·..·<li,®··.·.ni·©A···..·tsï.....zalce..-..d.i.fiJ'l6.3l.»................,........„..,.............

•wüWe

'sb  a. s

Gel&t op de bespreking ;
Gelet op de artikelen 45, 54 en 57 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de Ruimtelijke Orde-ning en van de Stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 5, 11 en 14 van ds wet van 22 decembar 1970;
Gelet op de artikelen 10, 11 en 12 van hst Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en deopenbaarmaking van de verkavelingsaanvragen ;
BESLUIT :
ART. i.-SSSi (De) KS«aSgC bezwaren .^»3'aS3§X^fi%SJSiêS ^d,,,Eli.a.S-I5U£SterS.,.,.,G.M.,^^.Bifi.sfi.rL....fiJl..J,fleyx........E«......ïhe.u^iB.s.en-K.er.khofs.,.,.,.,,,........,,,......,,,.......„., :
respectievelijk (1)3iK®i[uSa,/2h - in data van (1) ....-Q9...,OJ.,..7.2.,..„„.lQ..OJ...7.2.,,en,...10..p3,...7.2,

..............3ESi - kunnen (1) (niet) weerhouden wordsn om reden -tsaeï^B.y} dat ..ae.....nifiA.....haiL(ielen....Qy..e.r.....(le.....^r.Qn.d......'v:.an.....d,e.,,z.a,al5;...,.,.

6&' MTf

'••.9. W

^..SfWsï

ART. 2. - Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing zal samen met het dossier van dsvergunningsaanvraag overgemaakt worden aan d& Gemachtigde Ambtenaar van het Bestuur van de Stedebouw
en de Ruimtelijke Ordening.
Op bevel :

De sekretaris. De burgemeester - voorzitter,(set.)H. Willekens o9*-' A. Ei j ek en

?i's" '•';

^atei-rê.;;

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :
De sekretaris,

H. Willekens

(1) Het overbodiga doorhalen.
(2) Aan te vullen met het aantal bezwaarschriften.

^1^?%^ •$•
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De burgemeester,
A. Eijcken
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j,e "..fd.eling,
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Jlagen) DB BESTEHDIGE DEPÜTAÏ'IE VAIT SE PROVIÏTCIEEl&AII VAJÏT LIi.ïBURG,

Gezien de 'beslissing vaïi he-fc echepenoollege van Hamont, dd.. 3 juni 1^72,
Loud.end.e weigering van de • VBsgeasai'ng aan cLe Heer Jozef Lemkens—Sak:, om er de percelen
sektie A, nrs. 8140; 831 en 832 te vex-kavelen;

OverifTegend.e da't er voor het deel van het gemeeB'fcelijk grondge'bied, waar de
rerkaveling gelegen is, geen door de Eoning goecLgékeurd algemeen aooh bijzonder plan
ran aanleg bes-taai 5

OvenTegende dat de weigerilig van de vergunning ges-tieund. is op he-b otigunstig
idvies van de ^machtigde am'btenaar, 1'uidend.e als volgt s'De ou'ti'rorpen verkaveling 'breiigt de goede oriieniiig van de plaa'ts in he-t gedrang :
'd.e percelen sijn gelegen in een u.i-fc'breidingszone voor woongebied. In deze zone kuimen
'slech'ts verkavelingen worden -toegestaan iiadat de aanleg ervan is vastgelegd d.oor go-
'aestï-fcelijke plaimen van aaüleg. Bovendien heeft he-b ontx-j-orpen rooilij:nplan niet (ie
'goedkeuring weggedragen van d-e 'bevoegde overheid. Derhalve beslu.it ik tot weigering
'van de verkavel ingsvergunning." 5

Gezien de brief van de Heer J. Lemkens, dd.„ 9 juni 1972, op do post afgegevon
Le 9 juni 1972 houdende beroep tegen de onderhavige weigering van de vergunning ;

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe genieentewegen
)mvat 5 Overwegende d.a't de aanvraag onderworpen werd aan een open'baar ond.erzoek,
1-p de wijze zoals 'bepaald door het koninklijk tiesl'u.i-t van 6 februari 1971 s" d.at d-e
^emeenteraai?., bij 'besluit van 27 maar'fc 1972 het -fcraoê <ran de wegen in ile verkaveling
leef-t goedgekeurd °,

Gelet op het onderzoek dat ter plaatse we^d inges-t-eld., waaruit blijkt :
- dat de on'tworpen verkaveling der-tien loten tel't, die aan een nieuw on'tworpen weg

grenzen die d.e verbindiüg vonn-b tu.ssen ö.e Keunenlaa.n en de Schoo-bs-traa-fc ;- dat zij, overeeakomstig he-fc voorontwerp van gewestplan, gelegen is in een ui-btoei-
dingsgebied. van de woonaone i'raar de ordening door "bijzond-ere plaiinen moe'fe geregeld.
worden ;- da-fc aldus het lijzorider plan "SI eul; j ens" in on-twerp vjerd. opgeg-teld. en (iat dit reeds
tot basis voor d.e vergunning van raeerdere verkavelingen heeft geiiiend 5

- dat d-e on-bworpen verkaveling de voorzieningen, van (li-fc ontwerp-bi j zonder plan van
aanleg "Sleu-fcjens" nie'fc in he-t gedrang 'breng-1; ;

- dat he-fc leroep kan ingewilligd ï<rorden ;
Overwegende dat de verkavelaar zioh ver'bonden heeft de werken •fco-t aaiileg van

Ie weg met de nu'tsvoorzieniilgen op zijn kosten uit te voeren ;
Gele-b op de nieu.we gegevens die di't oiiderzoek heeft Taijgebraoh't §
Gelet op artikel 55 van de wet van 29 maart 1962 gewijzigd door de wet'fcen

?-an 22 april 1970 en 22 deoemtier 1970 houdende organisa-fcie van de r'uimtelijke ord-ening
sn van de sted.ebouw 5

Gehoord, het verslag van de heer Claessen, lid. van hei College ;
Beslui-t :

trtikel 1.- Het beroep, ingediend door de Heer Jozef Lemkens-Sak, tegen de beslissing vaiet sohepenoollege van Hamon'fc, d.d» 3 j-ani 1972 houd.end.e weigering van verkavelingsvergurling, •wordt ING5ï'?ILLIGD. Se gevraagde verkavelingsverguiBaing wordt •toeges'baan, mits na-Leving van d.e "verkavelingsvoorsohriften" welke, in lijlage, aan dit besly.it gehecht zij
irtikel 2«~ Afeohrif-fc vaM Ai •i; besluit word.-fc gezonden aan ï
1. d.e leer Jozef Lemkens-Sak, Keunenlaan 44, Hamon-b ;?« de Heer Burgemees-ter en Schepenen Ö.-EV ganeente Hamontg samen met de stukken van het

ö.ossier ?

rni^.-
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de Heeï! Direkteiir van de Provinoiale Direktie van de Stedebouw, Maastrich-fcer-
straat 100, Hasselt ;
de Heer Direkteur van de Provinciale Technische Wegendienst, te Hasselt 5
de Heer Direkteur van de Provinciale Technische Diens-t der Ge'bouwen, te Hassel'
de Heer Minister van Openbare Werken, Bestuur van de Ruimtelijke Ordening en v
de Siedetiouw, Residence Palace, ffetstraa't; 155? 'fcs Brussel.

LÏIWEZIG DE HERE33' : Gouverneur, Voorzitter; Claessen, Croux, Smets, Vin-ts; Beuls,
Konings, Leden en K. Van Bockryck, Griffier der Provinoie.

i Griffier der Provincie,
rt.) K. VAN TOGKRYGK.

Hasselt» 24 augustus 1972o

DE BESTENDIGE DEPUTATIE {
De Gouverneur-Voorzitter,
get.) L. ROFPE.
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VOOR EEIÏSLÜEDEaSD AFSCHRIFT S
De Eerste Adviseur,
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PROVINCIEBESTUUR VAN LIIVBUBG Bijlage '•SÏ-%

",-»•<;• «i^»»

VEEEAVELINGSVOOESCHRIPIEN

4e Afdeling
Aanwr.nr.710/3815

Dossier nr.: 3278

Verkaveling in de gemeente : Haaoat 'pi
Kadastrale sektie ^ i "ï'« (s) 8l4c, 831, 832,
Aanvrager : Jozef &<urii®a»-S»k. leuneol&aia, BaBoat

STEDEBOUWKUNDIGE VOOSSCHRiriEN

K

s

•ft

Onderhavige bijlage maakt integrerend deel uit van hetbesluit van de"Bestendige Deputatie, dd, 24 au&ttstue 1972

ÏIIEL I ; AL&EMEENHEDEN

Art,!• Het oprichten van vrij staande achtergebouwtjes is
toegelaten doch enkel in funktie van bergplaats. Detotale oppervlakte hiervan mag evenwel dèl/5e der
•voorbehouden oppervlakte van koeren en hovirigen nietoverschrijden en di-b met een ciaximuai vau 30m2,
Zij mogen elech-fes opgericht worden achter de achter-gevelli^n van het woonkompleks -hoofdbouw + eventuelebijbouw) en mits een vrije ruimte van minimuim
6,00m te bewaren tussen dit woonkompleks en het
achtergebouw.
Behalve dat ze mogen ingeplant worden op de peroeel-
scheiding ingeval van gelijktijdig bouwen met een
gebuxxr of tegen een reeds bestaande aclitergebouw,dient in alle andere gevallen de minimuum afstand totde perceelscheiding gelijk te zijü aan de hoogte vanhet achtergebou.w,

^i&MSS-S..
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De hoogte der kroonlijst mag de 3,50m niet te boven gaan*Indien'het ach-fcergebouw zichtbaar is van op enige openbareweg dient dit opgetrokken in dezelfde materialen als deze,
gebruikt voor het hoofdgebouw*

Art.2. Betreffende het maken van inri-tten naar eventuelegarages onder het peil van de weg zijn de "bestaande onder-
richtingen te volgen.

Art.3. Welstand van -^: gebouwen.
a) iedere kons-fcruktie of groep konstrukties dient oparchitektureel gebied in harmonie te zi.jn met de_ omge-v-ingen dient t-»vens~op zichzelf een harmonisch geheel te vormen:o.a. gepast geb.rulk van de aard en de kleur der materialen,verplichte éénzelfde kroonlijsthoogte en dakprofiel van
éénzelfde konstruktiegroep.

b) Materialen :
I, gevels -;"V^rgevel en zichtbaar 'blijvende gevels, zowel vanïiet hoofdgêtiouw als van de aanlioriglieden, evenals al devan de opën.bare weg zichttiare delen van het kompleks(schouwen enz.) zullen uitgevoerd worden in welgevormdebaksteuen/natuur-of kunstmatige stenen, of andere materialendie esthetisch kunnen verantwoord worden en aangepast aan he-t
kader van liet geüouw en van de omgeving,
2, daken :"ÏïiTlende daken dienen ïelegd met panneü, natuurleien ofkuustleien. Een rietbedekking is toegelaten voor alleen-staande koüs-trukties. ledere'andere dakbedekking is verbodenyzowel -voor de hoofdge'bouwen als voor aanhorigheden. Aarden kleur der dakbedekking dienen dezelfde te zijn voor een
koüstraktiegroep die één güheel vormt.
c) Dak-vens-feers iIn he-fc dakvlak mogen rechtstaande vensters methorizontale platte afdekking ingebouwd worden. ^ De oppervlaktevan het voorvlak van deze vensters, omraming inbegrepen, magmaximum 1/8e bedragen van de oppervlakte van het dakvlak,
waarin ze gebouv/d worden.De aan te brengen vensters moeten met hun waterdorpel in he-fcschuine dakvlak aanvangen, zodat de daktiedekkiüg ononder-"broken doorloopt tussen kroonlijst en dakvensterkonstruktie.

w.
i
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De dakhelling is naar keuze van de ontwerper doch alleszins
in harmonie met de hoofdbouw. Op de perceelscheiding is
daarenboven overeenstemming met dit van de gebuur vereist
met, ingeval van schuine daken, de nok loodrecht op de
perceelscheidlng,
Het vertikaal voorvlak van de dakvensters moet geplaatst
worden op minimuiua 80cm in achteruitwijking op d-e bouwli,jn
van de voorgevel. De horizontale afstand van de dakvenster-
konstruktie tot de zijdelingse perceelscheiding en of tot de
bouwlijn van de open zijgevel moet minimu.um I,QOm bedragen.
De dakvensterkoüstruktie dient volledig in hout uitgevoerd
te worden.

Art.4 Afsluitingen

Behoudens andersluidende gemeenteli.jke voorschriften dienen
volgende voorschriften gevolgd:
a) acliteruitbouwstrook:
Sen beplanting is hier verplichtend. Straatt-en zijdelingse
(tot de voorbóuwlijn) afsluitingen zullen in metselwerk
uitgevoerd worden.
Voor een bouwblok dat een geheel vormt moet het metselwerk
eenvormig zijn. De hoogte mag de 35cm niet overschrijdeü.
Een haagb eplaüttiüg waarvan de max» Iioogte 70cm bedraagt mag
eveneens gepla'nt worden.

b) afsluitingen op perceelsscheidingen :
I. afsluitingen op vrijblijvende perceelscheidingen gaande
vanaf de voorbouwlijn tot de achterge-vellijn der hoofdgebouwei-:
zullen uitgevoerd worden in een haagbeplan-fcing met een max,
hoogte van 70cm.
2» afsluitingen op perceelscheidingen gaande Taaaf de
achtergevellijn der hoofdgebouwen mogen bij alleenstaande en
gejumeleerde bebouwing enkel in haagbeplanting uitgevoerd
worden met een max. hoogte van I,5Qm.
3» afsluitingen Qp de gemeenschappelijke niet vrijblijvende
perceelscheidingen gaande vanaf de achtergevellijü der hoofdge
'bouwen d.w.z. in het verlengde van de macdelige muur, mogen
uitgevoerd worden in metselwerk tot een max. hoogte van
2,60m en een lengte van 6,00m,

Art.5. Parkeerplaats en

Het minimuum aantal parkeerplaatsen is te voorzien
volgens de bestaande onderrich-fcingen»
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Art, ê. Afói«tifi«»a
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•Kt» NnMiêt» l »it« iaaefa-towias Taa dt &iniaua afstaall
tot d» »ijd»lijB4EB» p«r«r»la<ran»oa
(•ie art«1<b«) wi.pdt <• as&xiBuai treedt» 'n
<!• Irteottwia^ 2/1 i o de toTallireedt» (ge at
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Gesien aa gsheoht te worden aaa. bei baaluii vaa'iiadsn nr. 7ÏO/3815 vaarMj VWN.gwxsias is toegestaan.

,,^^s8^^ 14 isBgusttta 1972*

De Oriffxey der Provinoie,
gei.) .'K. VAST BOGïSÏGK,
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Be üpuverneur-ïoorzittar,
get.) L. EOPP23,

.^My^^^-^y. .. ^ ^n,DBm Aracunin ,
//^^-- iw^^\, D® ESaTErte Adviseay,/^'r|s"^ " """ '~'7'W>1

F^'f l'';;':.f^%S&. O ? 'Tï:c!^tx? ^ •'Kï'KSS '... ?:3l.
tl

ï i V ' f ï-,: i' £sir,.^y.'- Ai&^ J*G2ELffl.
\ *- ^ 'V^M.^:/^

*K<W

^ ^4^ ';;^a\Ï '/ t
..'!»% .<»X».f.$
:»M»;Sf

t-»»% :i*W%; • ;

» ' - ^ <-.*. .'•fe3 t :-1 •tt

•"f^'
•f" 'w'-»*

<^-»»,. «s»- ..»•. —' ..:<*»;;._*»•, M.1,'"^»* "'«M.'' ''«WE ^-v».. ' l»-'; •W »— '•»(•*"

t-BB
:i:SSS- '"..

S..u'.'s:&^.•&£.•••&

m
i

a
m

a

•et

s

mï1

msmgm
a

m
ssai'i% .I'

m m
ijl

ss

ta
•ï-





,A*Ï;

•';ffi ..A'

_ sCMiwj-aTeAa.
3?ST-T--^.ï^h^-^^r"

i.'i.

t

ms-

li

aa

%T:

fei^l:l
wsy^^

®

^
to

1[
\~

il

K1\
i» r0l!\

•iW /7y? ï.
s<;,«s<- ^

@m '\i\

161
Ts-r ws-asv,

"] 8\s °*\. P52Jus

t?@^s '
I.@® ia*i

^

^s,"' <8
r È t2%

l»

§
.s^ s

s
t»

?
u s

°. g j'A^ ^

^ ^

m
g

"s.
tT.
\ï

\ &
v^

K

^K t

^Vf.^ -1
\̂•li(?..

© 'i ;@1-0 ^Jhll
-ï s .i -s

^ ^^•Qr ]§E ï s
S3 •?;^-^

\\ \^•l f^ji ^
s

»;

ti ï 6.
!^i

^u\
i. & \

^:'l
^\\°„

È \ N:\' rsw«."

iïi Ï o
»\@®'

s ^«II» :-ï iv\\\
ï »

T^
H^ *: ^.

o
.i -..-—

u SH i s? @
5 .-o^! \fi

§• g
»;•"

(< @
?^
8 ^ s

'te*1^K 3:a SBti.tsc
3HI 1^ 'IKh?ï %- ®

Ill iti
5 2? T]s

*t <!§i-iISJ » ts l»

ï|S 3s1^1 •."^-"ll ^1s»
is ï

*
l» s 1-

1

fc «a.i-





A^/^ ^/^~r
Leen Cox

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Stad Hamont-Achel <hamont-achel.mailer@lcpnet.com>
dinsdag 19juli 2022 13:52
Ruimtelijke Ordening
Digitaal loket: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel is ingezonden
door raf.vaneester@notaris-sabbe.be op 19.07.2022

Formulier verstuurd via het Digitaal loket van Stad Hamont-Achel

Titel van het formulier: Aanvraag Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel

Kenmerk

Naam aanvrager
Voornaam

Organisatie
Straat

Huisnr.

Postcode

Gemeente

E-mail

Telefoon

Straat

Huisnr.

Afdeling
Sectie
Perceelnummer

Datum aanvraag

2022/492/KSC
Sabbe
Karen

Notaris Karen Sabbe

Michielsplein
16
3930

Hamont-Achel

raf.vaneester@notaris-sabbe.be

011/660650
Altaarhoeve

10

l

A

831/V
19/07/2022

Aflevering via spoedprocedure nee

Datum inzending 19-07-2022 13:51:49

1




