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Stedenbouwkundige Inlichtingen

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Gemeente: ROOSDÁAL
Postnummer: 1760
Adres: NEGENBUNDER
Kadastrale afdeling: 2 AFD/STRIJTEM
Kadastrale sectie: B
Kadastraal perceelnummer: 23722_B_0112_L_003_00

1. RUIMTELIJKE ORDENING

1.1 Het onroerend goed is gelegen in

1.1.1 een gewestplan JA
naam: Origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

datum: 07/03/1977

planidentificatienummer:

met bestemming:

o landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

. woongebieden met landelijk karakter

1.1.1.1 Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie
tb

1.1.1 .2 vwaijziïlre het oorspronkelijk gewestplan voor het onroerend goed ? NEE

1.1.1.3 Het gewestplan is momenteel in herziening gesteld NEE

1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) NEE

1.1.3 een bijzonder plan van aanleg (B.P.A) NEE

1.1.4 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan NEE

1.1.5 een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan NEE

1.1.6 een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan NEE



1.2 Het onroerend goed is begrepen in een:
1.2.1 verkaveling JA

onderwerp: 3 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met
nieuwe rooilijn van 6,00 meter uitde as van de weg

projectnummer: OMV_2021154039

beslissing: Voorwaardelin vergund

datum: 07/03/2022

1.2.2 herverkavelingsplan NEE

1.2.3 onteigeningsplan NEE

1.2.4 verplichte ruilverkaveling NEE

1.3 Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijnplan JA
ingevolge:

1.3.1 JA

1.3.2 NEE
1.3.3 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan NEE

1.4 Voor zover bekend kan op het onroerend goed een recht van voorkoop
worden uitgeoefend

- op basis van het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening NEE



1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

- op basis van het Decreet Zeehavens

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed
omgevingsvergunningen.

misdrijven vastgesteld

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een)

de volgende inrichting is vergund/gemeld:

"" Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB.
þÿ�e�x�p�i�o�i�t�e�t�i�e�v�e�r�g�u�n�n�i�n�g�.� �a�f�v�e�i�w�a�t�e�r�l�o�z�i�n�g�.� �a�f�v�a�l�v�e�r�w�e�r�k�i�n�g�.� �g�r�o�n�d�w�a�t�e�n�u�i�n�n�i�n�g�. &

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op
(een) milieuvergunningsreglementering(en)**" vastgesteld inzake
niet gemelde of vergunde inrichtingen.

de volgende Inrichting is zonder melding of vergunningen geëxploiteerd:

""' Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-
þÿ�e�x�p�l�o�l�l�e�t�i�e�v�e�r�g�u�n�n�i�n�g�,� �e�f�v�a�l�w�e�l�e�r�l�o�z�i�n�g�.� �a�f�v�a�l�v�e�r�w�e�r�k�i�n�g�.� �g�m�n�d�w�a�t�e�r�w�i�n�n�i�n�g�. &

Voor zover bekend is of was er een Inrichting gevestigd met een

1 bij VLAREBO).

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

Bevindt zich, voor zover bekend via de digitale boswijzer, op het
onroerend goed een bos?

is het perceel opgenomen in een besbeheersplan ?

te worden met het Agentschap Natuur en Bos

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Hebitatrichtlijngebied

Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het
decreet Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend
op basis van:

NEE

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouwvergunningen of JA

NEE

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige NEE

2. MILIEU EN NATUUR

þÿ�.� �.� �.�  &� �N�E�Emilieuvergunmng(en) afgeleverd. of malieumeidmg(en) ontvangen .

NEE

risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage JA

NEE

NEE

op een onroerend goed kan een bos aanwezig zijn. dat niet is opgenomen
in de digitale boswìjzer. Voor uitsluitsel hierover dient contact opgenomen

NEE

NEE

NEE- ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)



- het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone.
afgebakend in een BPA of RUP

- ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend netwerk (IVON)

- het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject

2.8 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed?
Centraal gebied

Collectief geoptimaliseerd buitengebied

Collectief te optimaliseren buitengebied
Individueel te optimaliseren

Op het private terrein is een IBA aanwezig?

2.9 is er op het onroerend goed voor een vegetatiewljziging een
omgevingswergunning (voorheen natuurvergunning) afgeleverd?

2.10 Overstromingsgevoelige gebieden

Valt het onroerend goed binnen een overstromingsgevoeiig gebied?

- mogelijk overstromingsgevoelig

Valt het onroerend goed binnen een natuurlijk overstroombaar gebied?
- Overstroombaar door atspoelend exces-hemelwater

De exacte zonering vindt u terug op:
bitns://W_vyw.oeopyntbe/cataIoaus/dalasetfe/der/f5b2084c-0d78-4efa-
a9 7d- 7cd1 72726572

BE91-7946589CCAA5

Is er in de straat een gescheiden rioleringstelsel aanwezig?

Weldra zal de gemeente in samenwerking met Aquafin nv overgaan tot de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, aanvangsdatum staat nog
niet vast.

2.11

is het riolering op het private perceel gescheiden aangelegd? (op
basis van de gegevens die de gemeente ter beschikking heeft)
Zal opgelegd worden bij de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in
de straat.

Bij verbouwingswerken is het verplicht om afte koppelen tot de rooilijn.

2.12

! 3. HUISVESTING EN ECONOMIE
3.1 Het onroerend g$èì is gelegen in:
3.1.1 een woonvernieuwingsgebied

3.1.2 een woningbouwgebied

3.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de
wetgeving op de economische expansie

3 2 Op basis van de beschikbare gegevens op 1I1I2021. is het onroerend
' goed opgenomen in:

NEE

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA-

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE



3.2.1 de inventaris van leegstaande enlof verwaarloosde bedrijfsruimten

3.2.2 de gemeentelijke inventaris van leegstaande gebouwen enlof woningen

3.2.3 de Vlaamse inventaris van ongeschikte enlof onbewoonbare woningen

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

(VIVOO)

Voor het onroerend goed Is een confomiteltsattest afgeleverd in het
kader van de Vlaamse Wooncode

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het
kader van de Vlaamse Wooncode
omdat:

- de gemeente, OCMW of VHM of SHM daar een zakelijk recht of een
huurrecht van minstens negen jaar heeft en waarvan een 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. verwaarloosde.
ongeschikte enlof onbewoonbare woningen.

- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvemieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd.

- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied, dat voor woningbouw is bestemd.

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het
recht van wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode van
toepassing is.

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

Is er op het onroerend goed voor een kleinhandelsvestlglng een
omgevingsvergunning (voorheen socio-economische vergunning)
afgeleverd?

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Voorzover bekend is het onroerend goed:

- een beschermd monument

- een beschermd stads- of dorpsgezicht

- gelegen in een beschermd landschap

- landschappelijk erfgoed relict

- opgenomen in het archeologisch patrimonium

- vastgesteld bouwkundig erfgoed geheel

- vastgesteld bouwkundig erfgoed relict

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

meè

NEE

NEE

NEE

NEE

______i

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE



ïi_j

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website
htlns://aeo.onroerenderfaoed.bel

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
volgende:

- ondergrondse inneming voor:

- vervoer van gasachtige producten: Fluxys

- vervoer van gasachtige producten: Air Liquide

- collector Aquafin

- hoogspanningsleiding Elia

- andere: -

- erfdíenstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv
ruimingswerken (wetgeving 28.12.1967)

- erfdienstbare strook langs waterlopen van 1e categorie tbv
ruimingswerken (wetgeving 28.12.1967)

- voetwegen en buurtwegen (Atlas der buurtwegen)
- andere: -

8. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Mogelijk verschuldigde belastingen voor het onroerend goed dienen in
uitvoering van artikel 433 van het WIB van 1992 door middel van een
afzonderlijk schrijven te worden opgevraagd bij de financieel beheerder
van de gemeente.

Deze inlichtingen worden u verstrekt op basis van de documenten zoals
op heden zijn gekend en verwerkt in de bestanden van de administratie.
Het gemeentebestuur is niet veranhrvoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de infomatie.
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NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE


