
 

Uittreksel uit het plannenregister 
Gemeente Asse 

 

 
 

A.       LIGGING VAN HET TERREIN 

 

Kadastrale afdeling 1 AFD/ASSE 

Sectie K 

Perceelnummer 23002_K_0045_C_000_00 

Ligging HET HEYDEVELD 

 
 

B.       GEMEENTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

Naam Gemeentelijke verordening met betrekking tot beplantingen 

Type Gemeentelijke bouwverordening 

Plan id BVO_23002_231_00021_00001 

Datum goedkeuring 04/10/1976 



processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gemeentelijke verordening met betrekking tot het plaatsen en 

gebruiken van een regenwaterput 

Type Gemeentelijke bouwverordening 

Plan id BVO_23002_231_00022_00001 

Datum goedkeuring 18/06/1997 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gemeentelijke verordening met betrekking tot het overwelven van 

baangrachten. 

Type Gemeentelijke bouwverordening 

Plan id BVO_23002_231_00023_00001 

Datum goedkeuring 26/01/2006 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 

nachtwinkels 

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_23002_233_00021_00001 

Datum goedkeuring 09/03/2006 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aangaande het 

aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen buiten de 

openbare weg. 

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_23002_233_00024_00001 

Datum goedkeuring 21/05/2015 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

C.       PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

Naam 
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het 

overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen 

Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_20001_233_00013_00001 

Datum goedkeuring 19/12/2012 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot 

verhardingen 



Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_20001_233_00014_00001 

Datum goedkeuring 12/09/2014 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

D.       GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

Naam Origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse 

Type Gewestplan 

Plan id GWP_02000_222_00025_00001 

Datum goedkeuring 07/03/1977 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

Bestemming agrarische gebieden  

 

Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 

Type Gewestelijke bouwverordening 

Plan id BVO_02000_231_00001_00001 

Datum goedkeuring 29/04/1997 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 

dergelijke verblijven 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00002_00001 

Datum goedkeuring 08/07/2005 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Stedenbouwkundige aanvragen voor januari 2014. 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00001_00001 

Datum goedkeuring 23/06/2006 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00003_00001 

Datum goedkeuring 05/06/2009 



processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen en buffervoorzieningen 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00001_00002 

Datum goedkeuring 05/07/2013 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

           OPMERKINGEN 

 

- Het uittreksel geeft de informatie weer over de gevraagde perceelnummers die in het plannenregister is 
opgenomen.Er kan geen garantie gegeven worden dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale 
perceelnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 

- Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet 
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, 
ook effectief uitgevoerd is. 

- Conform artikel 5.1.1. §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en 
schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin 
moeten worden opgenomen. 

- Het BPA vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen. Het BPA is 
raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.asse.be 

- Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen. Het RUP is 
raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.asse.be 

- Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie vatbaar. 

 
Met de meeste hoogachting, 

 
Evy De Smedt 

Gemeentelijk omgevingsambtenaar 

 
 

 

 

 

file://///12FSASSEG/diensten/Ruimtelijke%20Ordening/Stedenbouwkundige%20inlichtingen/brieven%202022/AAA-%20opzoekingen%20Patrick/SI%20vanaf%20267/279%20-%20het%20heydeveld%201k_45c/www.asse.be
file://///12FSASSEG/diensten/Ruimtelijke%20Ordening/Stedenbouwkundige%20inlichtingen/brieven%202022/AAA-%20opzoekingen%20Patrick/SI%20vanaf%20267/279%20-%20het%20heydeveld%201k_45c/www.asse.be

