
Rotselaar
GEMEENTE

ROTSELAAR
Stedenbouwkundige I nlichtingen

De gemeente Rotselaar beschikt reeds over een goedgekeurd plannenregister. Het
vergunningenregister werd goedgekeurd door de Hogere Overheid. Dit is op g/04/2010 in het
Belgisch Sfaafsb/ad verschenen, zodat ten vroegste 31 dagen na publicatie uittreksels uit de registers

,kunnen 
afgeleverd worden (zie artikel7.6.4. van de Codex RO)

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam:

Beroep

Adres:

Datum van aanvraag:

Marc Van Dievoet & David Pardon

Notarissen

Grote Baan 290

3150 Haacht

í4 september 2021 (ref . DP12200115 )

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

Gemeente: ROTSELAAR

Postnummer: 3118

Adres: HANEWJK 85

Kadastrale afdeling: 2 AFDMERCHTER

Kadastrale sectie: F

Kad astraa I percee I n u m me r: 24 1 21 _F _O 12 B_T_000_00 24 1 21 _F_0 1 28_K_000_00

Kadastrale aard: HOEVE BOUWLAND

Huidige eigenaar(s): Steven Van Hees

Adres: Hanewijk 85

3118 ROTSELAAR

Huidige eigenaa(s): Cindy Vermeulen

Adres: Hanewijk 85

3118 ROTSELAAR

í. RUIMTELIJKE ORDENING

1.1 Het onroerend goed is gelegen in

1.1.1 een gewestplan

naam: origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan (Leuven)

datum: 0710411977

met bestemming.

r woor'rgêbieden met landelijk karakter

1 1 1 1 Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor
interpretatie vatbaar

1.1.1.2 Wijzigde het oorspronkelijk gewestplan voor het onroerend goed ?

1.1.1.3 Het gewestplan is momenteel in heziening gesteld

JA

NEE

NEE

NEE

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



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

1.1.4 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

1.1.5 een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

1.1.6 een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

ONBEKEND

1.2

1.2.1

Het onroerend goed is begrepen in een

niet-verval len verkavel ing

1.2.2 onteigeningsplan

1.2.3 gemeentelijke stedenbouwkundige of bouwverordening

1.2.4 verplichte ruilverkaveling

1.2.5
het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning
werd afgegeven

1.3 Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijnplan

ingevolge:

1.3.1 een rooilijnplan

1.4

1.5

1.6

Indien het goed gelegen ls /angs een gewestweg íÁarschofsesteenweg, Stationsstraat, Provinciebaan, Haachtsesteenweg)
moet er altijd preadvies worden gevraagd aan het Agentschap Wegen en.Verkeer. De 'bouwlijnen' kinnen immers afwijken
van deze vermeld op de rooilijnplannen. Je kan deze via mail opvragen via :
w eee n. v I a a m s b rab a nt. d i st r ict I e uv e n @ m ow. v I a a n d e re n. b e

Voor zover bekend kan op het onroerend goed een recht van
voorkoop worden u itgeoefend

De Vlaamse voorkooprechten verlopen digitaal via het e-voorkooploket.

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouwvergunningen
of steden bouwku nd i ge verg u n n i n gen afgeleverd.

Volgens de kadastrale gegevens werd de woning opgericht in 1945.

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed
steden bouwku ndi ge misd rijven vastgesteld

2. MILIEU EN NATUUR

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een)
mil ieuvergun n ing(en) afgeleverd, of mi I ieumelding(en) ontvangen***

de volgende inrichting is vergund/gemeld:

.** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatievergunning, afualwaterlozing, afualveÍwerkíng, grondwaterwinning,...

2.1 NEE



2.2
Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een
risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage
1 bij VLAREBO).

2.3 Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos ?
is het perceel opgenomen in een bosbeheersplan ?
**" lndien onbekend moet er nog worden nagegaan of het perceel voldoet aan de definitie van bos
artikel 3 van het bosdecreet. De informatieverplichting m.b.t. bossen vloeit voort uit artikel 91 van
het bosdecreet 13 juni 1990.

2.4
Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichflijn- of
Habitatrichtl ijngebied

dit gebied is integraal beschermd

in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:

2.5
Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het
decreet Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend
op basis van:

- ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

- ligging binnen afgebakende perimeter van het lntegraal Venuevings- en
Ondersteunend netwerk (IVON)

2.6 In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed

collectief te optimaliseren buitengebied

2.7
Het onroerend goed is gelegen in een risicozone voor
overstromingen.
De informatiêplicht m.b.t. risicozones voor overstromingen vloeit voort uit de wet op de
landvezekeringsovereênkomst van 25 juni 1 992, zoals gewijzigd op 17 septembei 2005.

2.8 Het onroerend goed is gelegen in een

- mogelijk overstromingsgevoelig gebied

- effectief overstromingsgevoelig gebied
De informatieverplichting m.b.t. overstromingsgevoelige gebieden vloeit voort uit het decreet
betreffende het integraal waterbeleid dat op 19 juli 2013 gewijzigd werd en op 1 1 oktober 2013 in
werking is getreden.

2.9 Het onroerend goed is gelegen in een afgebakende oevenzone
De informatieverplichting m.b.t. afgebakende oevezones vloeit voort uit het decreet betreffende het
Íntegraal wateÍbeleid dat op 19 juli 2013 gewijzigd werd en op 1 1 oktober 2013 in werking is
getredên.

3. HUISVESTING EN ECONOMIE

3.1 Het onroerend goed is gelegen in:

3.1 .1 een woonvernieuwingsgebied

3.1.2 een woningbouwgebied

3.1 .3 eel industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de- ' - wetgeving op de economische expansie

NEE

ONBEKEND

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE



3.2 Het onroerend goed is opgenomen in:

3.2.1 de inventaris van leegstaande en/of venrvaarloosde bedrijfsruimten

.. 
" , dê inventaris van leegstaande ongeschikte en/of onbewoonbare en

9.L.L-'- - verwaarloosde gebouwen en/of woningen
opname op de lijst kan betekenen dat een heffing verschuldigd is. Het Ontvangkanloor Íe Erusse/
kan nadere inlichtingen verstrekken over een eventuele openstaande schuld

Voor meer info kan u contact opnemen met Herman Maekelberg, woonproject'Wonen tussen Dijte
en Velp" (mail: leegstand.rotselaat@igo.be I tel: 0498/17.32.95).

33 Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het
kader van de Vlaamse Wooncode
Voor meer info kan u contact opnemen met Marleen Baestaens, woonproject'Wonen tussen Dijle
en Velp" (tel 016/31 .18.69)

3.4
Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het
kader van de Vlaamse Wooncode

De Vlaamse voorkooprechten verlopen digitaal via het e-verkooploket.

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

toepassing is.

3.6
De gemeente en/of het OGMW hebben een sociaal beheersrecht over
dit onroerend goed in het kader van de Vlaamse Wooncode.

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

4.1 Voor zover bekend is het onroerend goed:

- een definitief beschermd monument

- een deÍinitief beschermd stads- of dorpsgezicht

- gelegen in een beschermd landschap

- gelegen in een beschermde archeologische zone

- gelegen in een afgebakende archeologische zone

Op basis van art. 6.4.9 van het Onroerend eógoeddecreet moet iedereen die voor eigen rekening of
a/s tussenpersoon een beschermd goed verkoopt, verhuutt voor meer dan negen jaar, inbrengt in
een vennootschap, een effpacht of een opstalrecht overdraagt of op andere wijze de
eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewefusteiligt, in de onderhandse
of authentieke al<te vermelden dat het onroerend goed beschermd is en de rechtgevolgen die aan
de bescherming verbonden zijn in de akte op te nemen.

De beschermingen zijn te raadplegen via: https://bescherminoen.onroerendeffqoed.be/.
De lijst van vastgestelde inventarissen zijn te raadplegen via:
https.:/lwww.onroerendeffaoed.be/nl/bescherminq/\/astaestelde-inventarissen/
(let op: kijk ook naar de juridische staÍus).

Voor meer info kan u contact opnemen met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst WnAr:
vee rle. I a uwe rs@ rot se I a a r. be

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

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

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

5.1 NEE



- voet- en jaagpaden (buurtwegen)

- vervoer van gasachtige producten

6.1

6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van
toepassing

- belasting op tweede verblijven

Voor meer info kan u contact opnemen met de dienst omgeving:
om o evi n o@ rotsel aa r. be

NEE

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

Datum: 25 oktober 2021 Stempel van de gemeente

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester



ROTSELAAR 2 AFD/WERCHTER/

Toestand jaar 2O2O

Datum afdruk z L4lO9l2O2t

Afdeling: 2
Gemeenbcodet24L2Í,

1 Van Hees Steven 1410311977

Hanewijk 85 -PP 1t2-
3í18 ROTSELMR

1 Van Heès Steven 1410311977

Hanarvijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELMR

1 Van Hees Steven 1410311977

Hanarijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELMR

2 Vermeulen Cindy 1310911979

HaneMjk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSEI.AAR

2 Vermeulen Cindy 13/09/1979

Hanarijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

2 Vermeulen Gindy 13/09/1979

Hanewijk 85 -PP 1t2-
18 ROTSELAAR

Ligging AaÍd Perceel
nummer

opp.
1n2

K.I. Cod.
K.I.

laar
inschrijving

'of
klassering -

inkomen
per ha

Jaar
einde

opbouw

Cod.
polder

en water

HANEWIJK 85 HOEVE F0128T 0 0 €391,00 2F 1945

Tota a I

Ongebouwde
kadastrale

nijverheidsinkomens

Gebouwde
kadastrale

nijverheidsinkomens

Ongebouwde
kadastrale' inkomens

materieel en
outillering

Gebouwde kadastrale
inkomens materieel en

outillering

Ongebouwde

9ewone
kadastrale

inkomens

Gebouwde
gewone

kadastrale
inkomens

OppervlaKe

Belastbaar 0 0 .0 0 0 391 0

Vrijgesteld 0 0 0 0 0 0 0



ROTSELAAR 2 AFD/WERCHTER/

Toestand jaár 2O2O

Datum afdruk : Í4lO9l2O2L

Afdeling: 2
GemeenEcode : 24121

1 Van Hees Steven 14t03t1977

HanaÍijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

1 Van Hees Steven 14t03t1977

Hanwvijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

1 Van Hees Steven 14t03t1977

Hanewijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

2 Vermeulen Gindy 13/09/1979

Hanewijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

2 Vermeulen Cindy 13/09/1979

Hanewijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

2 Gindy 13/09/1979

Hanewijk 85 -PP 1t2-
3118 ROTSELAAR

Ligging Aad Perceel
nummer

opp.
62

KI. Cod.
K.I.

Jaar
inschrijving

of
klassering -

inkomen
per ha

opbouw

Jaar
einde

Cod.
polder

en watel

HANEWYCI(SCHEN HOEK BOUWLAND F0128K 0 0 €9,00 1F 43

Totaal
Ongebouwde

kadastrale
nijverheidsinkomens

Gebouwde
kadastrale

nijverheidsinkomens

Ongebouwde
kadastrale
inkomens

materieel en
outillering

Gebouwde kadastrale
inkomens materieel en

outillering

Ongebouwde
gewone

kadastrale
inkomens

Gebouwde

9ewone
kadastrale

inkomens

OppervlaKe

Belastbaar 0 0 0 0 I 0 0

Vrijgesteld 0 0 0 0 0 0 0
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o
Rotselaar
ksel uit het plannenregister

A. LIG(;IN(; \'AN HET TERREIN

Kadastrale afdeling lz nronmncHTER

lSectie lr
lnummer 124 1 2 1 _F _01 2 8_K_0 0 O_0 0

Ligging lHnrurwvcKscHEN HoEK

B. GEMIiENTELI.IKE PLANNEN OF VERORDENIN(;EN

C]. PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENIN(;EN

Naam

t-
i lype Provinciale stedenbouwku nd ige verordening

20001 233_00014_00001

19t12t2012

Besluit tot Goedkeu ring

provi nciale stede n bouwku nd ige verorden i n g met
betrekking tot verhard ingen

Provinciale stedenbouwku ndige verordening

svo 20001 233 00015 00001

12t09t2014

Besluit tot Goedkeu ring

Plan id

Datum goedkeuring

processtap

Naam

l-

llype

leun io

loatum goedkeuring

lprocesstap

D. GEWESTELI.IKE PLANNEN OF VERORDENINGEN

Naam

Type

Plan id

Datum goedkeuring

Gewestplan

GWP_0200 0 222 _00001 _0000 1

07t04t1977

Besluit tot Goedkeuring

agrarische gebieden

processtap

Bestemming

lwoongebieden met landelijk karakterming

ing inzake wegen voor



Naam

Type

Plan id

Datum goedkeuring

processtap

Naam

Type

Plan id

Datum goedkeuring

lprocesstap

Type

Plan id

Datum goedkeuring

processtap

Naam

Type

Plan id

,Datum goedkeuring

processtap

Naam

Type

Plan id

Datum goedkeuring

processtap

Gewestel ijke bouwverorden in g

BVO_02000 231 _00001_00001

29to4t1gg7

Besluit tot Goedkeuring

gewestelijke steden bouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzien ingen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afualwater en hemelwater

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

svo_02000 233_00001_00001

10109t2010

Besluit tot Goedkeuring

gewestelijke steden bouwkundige verordening
inzake open luchtrecreatieve verbl ijven

Gewestelijke stedenbouwkundige verorden ing

,svo_020 00_2 33_00002_0000 1

08t07t2005

, Besluit tot Goedkeuring

gewestelijke stedenbouwkundige verordening
i nzake toegankelij kheid

Gewestelijke stedenbouwkundige verorden ing

svo_02000_233_0000 3_0000 1

10t06t2011
geituit tot Goedkeuring

Besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van een gewestelijke
'stedenbouwkund ige verordening inzake
Breedband

Gewestelijke stedenbouwkund ige verorden ing

svo_02 0 00_233_00004_0 000 1

09t06t2017

Beslu it tot Goedkeuring

OPMERKINGEN

1' Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers 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;

2' 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;



3' Conform artikel g5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatíe van de. ruimtelijke
ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoorOetuf voor de
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeien worden opgenomen.

Datum: 25 oktober2021

Met de meeste hoogachting,

STI/ Up

.L"oAn Cra
algemeen dirêcteur burgemeester



stedenbouwku nd ige i n lichti ngen

83E

83M

831

I 81K

G81

I
{T

CRAB

GRB
GRB
RUP

Date 14.09.2021 Scale 1/1000



G
Rotselaar

Uittreksel uit het vergunningenregister
Gemeente: Rotselaar

Datum: 25/IO/2O21,

A. Ligging van het Terrein
Kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie F, nummer 128K0 0
Adres Hanewijk 85, 3118 Werchter

B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen
informatie

1. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVER 0 dossier(s) opgenomen

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVEROI 0 dossier(s) opgenomen

3. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVEROS 0 dossier(s) opgenomen

4. Aa nvrage n tot stede n bouwku nd ige ve rgu n n ing

ASTVER2OO9
0 dossier(s)opgenomen

5. Aa nvragen tot stede n bouwku nd ige ve rgu n ning

ASTVEROI2OO9

0 dossier(s)opgenomen

6. Aanvragen tot stedenbouwkundig attest: ASTATT 0 dossier(s)opgenomen

7. Aanvragen tot planologisch attest:APLATT 0 dossier(s)opgenomen

8. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT2009 0 dossier(s) opgenomen

9. Aanvragen tot planologisch attest: APLATTN 0 dossier(s) opgenomen

L0. lnformatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS 0 dossier(s) opgenomen

l-1. lnformatie over planbaten: PLBATEN 0 dossier(s) opgenomen

12. lnformatie over planbaten: PLSCHADE 0 dossier(s) opgenomen

13. Aa nvragen tot verkavel ingsve rgu n ning: AVKAV 0 dossier(s) opgenomen

14. Aa nvragen tot verkavel ingsvergu n ni ng: AVKAVO I 0 dossier(s) opgenomen

15. Aa nvragen tot verkavel ingsvergu n ning: AVKAVOS 1 dossier(s) opgenomen

16. Aa nvragen tot ve rkavelingsvergu n ni ng: AVKAV2009 0 dossier(s) opgenomen

17. Aa nvragen tot ve rkavelingsvergu n ning: AVKAVO 12009 0 dossier(s) opgenomen

L8. Aanvragen tot woonrecht: WOON2009 0 dossier(s) opgenomen

19. lnformatie over meldingen: MELDlNG2009 0 dossier(s) opgenomen

20. lnformatie over gebouwen: GEBOUWEN 1 dossier(s) opgenomen

2L. Aa nvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal)

ASTVER2O14
0 dossier(s) opgenomen

22. Aanv rage n tot stede n bouwku nd ige vergu n n i ng (d igitaa l)

ASTVEROI2014
0 dossier(s)opgenomen

23. lnformatie over meldingen (digitaal): MELDlNG2014 0 dossier(s)opgenomen



24. Aa nvragen tot omgevi ngsvergu n ning steden bouwku nd ige

ha ndelingen: OMV-AANVRAAG
0 dossier(s) opgenomen

25. Aa nvrage n tot omgevingsve rgu n ning verkave len

gronden : OMV2017_VK_N IEUW
0 dossier(s) opgenomen

26. Aa nvragen tot omgevingsve rgu n ning bijste I ling

ve rkaveling: O MV2017_VK_BIJSTELLI NG
0 dossier(s) opgenomen

27 . lnformatie over omgevingsvergu nni ng meld i ng

stedenbouwkundige handelingen: OMV2017_M ELDI NG
0 dossier(s) opgenomen

8.15. Aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel"
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Dossie rn u m mer : 24094 _2OO4 _lI7 6

Gemeentelijk dossiernummer: V / 62O/WR

Dossiernummer van RWO: 255/V/295

Onderwerp: Nieuwe verkaveling

Aard van de aanvraag: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)

Betrokken persoon:

Van De.Velde - Van Den Plas Willy

Hanewijk 85

3118 Werchter

Datum aangetekende zending aa nvraag 09/o7/L99L
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 09/o7/L99r
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan

het schepencollege

12/LL/r99L

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het

schepencollege

Ongunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de

aanvraag

L8/LLlL99r

Aard van de beslissing van het schepencollege over de

aanvraaS

De vergunning werd geweigerd

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Ja

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Neen

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Neen



De volgende informatie is in het register opgenomen

Dossiernum mer: 24094 ?OIL 7 478

Betrokken persoon:

Van Hees Steven

Hanewijk 85

3LL8 Werchter

Vermeulen Cindy

Hanewijk 85

3118 Werchter

Functie van het gebouw Wonen

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie

gebouwd is voor de inwerkingtreding van de wet van 29

maart 1962? Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de

constructie als vergund moet worden beschouwd.

ia

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie

gebouwd is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart

1962, maar voor de allereerste, definitieve vaststelling van

het gewestplan? Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de

constructie als vergund moet worden beschouwd, indien de

overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal,

behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van een

goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een

bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd

opgericht.

Neen

Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied: Neen

Beslissing aangevallen bij de Raad voor

Vergu n ningsbetwistingen

Neen

8.20. Gebouwen

Opmerkingen

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de

aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen

garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der

tijd gewijzigd zijn.

Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat

werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief

uitgevoerd is.



Conform artikel 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en

schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met dè stukken
die erin moeten worden opgenomen

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig
vergunning of van een verkavelingsvergunning of van een omgevingsvergunning, indien deie nodig
zouden zijn.

Algemeen directéur
An Craninckx

De burgemeester
Jelle Wouters

lttUn
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a
Rotselaar
ksel uit het plannenregister

A. LI(;(;ING VAN HET TIT,RRIiIN

Kadastrale afdeling

Sectie

Perceelnummer

lz nronruencHTER

F

Ligging
lz+tzt _r _oi 2a_T_ooo_oo

HANEWJK 85

B. (;EMEENTELI.IKE PLANNEN OF VEITORDENINGEN

C.. PROVINCI.{LE PLANNEN OF VERORDENIN(;EN

Naam
provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot het overwelven van grachten en

nbevaarbare waterlopen

Provinciale stedenbouwku ndige verordening

svo 20001 233_00014_00001

19112t2012

Besluit tot Goedkeuring

provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot verhard ingen

Provinciale stedenbouwkundige verordening

svo 20001 233_00015_00001

12t09t2014

Besluit tot Goedkeuring

t-
ilype
Plan id

Datum goedkeuring

processtap

l*;
I

m

t-
i lype

Plan id

Datum goedkeuring

lprocesstap

D. GEWESTELI.IKE PLANNEN OF VERORDENINGEN

Naam

Type

origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd
gewestplan (Leuven)

Gewestplan

GWP_0200 0 222 _00001 _0000 1

07t04t1977

Besluit tot Goedkeuring

landelijk karakter

id

F;ium goedkeuring

fprocesatap
Bestemming

Naam
rdening inzake wegen voor

pe léèweàieiUrá bouwverordening



Plan id

Datum goedkeuring

BVO_02000 231_00001_00001

lzsto+nsst
Besluit tot Goedkeuring

l 

gewestelij ke steden bouwku nd i ge verorden i n g

linzake hemelwaterputten, infiltratie-

ivoozien ingen, buffervoorzieni ngen en

lgescheiden lozing van afualwater en hemelwater

lprocesstap

Naam

llype
Plan id

Datum goedkeuring

processtap

lGewestel ij ke steden bouwku nd ige verorden i n g

lsvo_ozooo 233_oooo1 _oooo1

10t09t2010

lBesluit tot Goedkeuring

Naam l 

gewestelij ke steden bouwku nd ige verord en i n g

I 
inzake openluchtrecreatieve verblijven

l_

I lype

Plan id
lGewestelijke stedenbouwkund ige verorden ing

lsvo_ozooo 233_oooo2_oooo1

lOatum goedkeuring

processtap

Naam

loetottzoos

lBesluit tot Goedkeuring

I 

gewestel ijke steden bouwku nd i ge verord en i n g

I 
inzake toegankelijkheid

I lype

Plan id

Datum goedkeuring

processtap

lGewestelijke stedenbouwkund ige verorden ing

lsvo_ozooo 233_oooo3_oooo1

10106t2011

Besluit tot Goedkeu ring

Naam
lBesluit van de Vlaamse Regering houdende

lvaststelling van een gewestelijke

lstedenbouwkundige verordening inzake
lBreedband

t_

llype Gewestelijke stedenbouwkund ige verorden ing

Plan id svo_02000 233_00004_00001

Datum goedkeuring 09106t2017

processtap Beslu it tot Goedkeuring

í' Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers 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;

2" Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift oÍ dat alles wat
ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is;

OPMERKINGEN
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3" Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.

Datum: 25 oktober 2O21

Met de meeste hoogachting,

An Craninckx
algemeen directeur

!il

Jelle Wouters
burgemeester ,



c
Rotsetaar

Uittreksel uit het vergunningenregister
Gemeente: Rotselaar

Datum:25\O/2O2I

A. tigging van het Terrein
Kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie F, nummer 128T0 0
Adres Hanewijk 85, 3LL8 Werchter

B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen
informatie

1. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVER 0 dossier(s) opgenomen

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASWEROI 0 dossier(s) opgenomen

3. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASWEROS 0 dossier(s) opgenomen

4. Aa nvrage n tot stede n bouwku nd ige vergu n ning

ASTVER2OO9
0 dossier(s) opgenomen

5. Aa nvrage n tot stedenbouwku nd ige vergu n ning

ASTVEROI2OO9

0 dossier(s) opgenomen

6. Aanvragen tot stedenbouwkundig attest: ASTATT 0 dossier(s) opgenomen

7. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT 0 dossier(s) opgenomen

8. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT2009 0 dossier(s) opgenomen

9. Aanvragen tot planologisch attest:APLATTN 0 dossier(s) opgenomen

10. lnformatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS 0 dossier(s) opgenomen

11. lnformatie over planbaten: PLBATEN 0 dossier(s) opgenomen

12. lnformatie over planbaten: PLSCHADE 0 dossier(s) opgenomen

L3. Aa nvragen tot verkavel ingsve rgu n n i ng: AVKAV 0 dossier(s) opgenomen

14. Aa nvragen tot verkavel ingsve rgu n ning: AVKAVO I 0 dossier(s) opgenomen

L5. Aa nvrage n tot verkavel ingsve rgu n ning: AVKAVOS 1 dossier(s) opgenomen

15. Aa nvrage n tot verkave I ingsvergunning: AVKAV2009 0 dossier(s) opgenomen

17. Aa nvrage n tot verkave I ingsvergu n ning: AVKAVO 12009 0 dossier(s) opgenomen

18. Aanvragen tot woonrecht: WOON2009 0 dossier(s) opgenomen

19. lnformatie over meldingen: MELDlNG2009 0 dossier(s) opgenomen

20. lnformatie over gebouwen: GEBOUWEN 1 dossier(s) opgenomen

2 1. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaa l):

ASTVER2O14
0 dossier(s) opgenomen

22. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal):

ASTVEROI2014
0 dossier(s) opgenomen

23. lnformatie over meldingen (digitaal): MELDlNG2014 0 dossier(s) opgenomen



24. Aanvragen tot omgevingsvergunning stedenbouwkundige

ha ndelingen : OMV_AANVRAAG
0 dossier(s) opgenomen

2 5. Aa nvragen tot omgevingsvergu n n i ng verkave le n

gronden : OMV2017_VK_N I EUW
0 dossier(s) opgenomen

26. Aanvragen tot omgevingsvergunning bijstelling

verkaveling: OMV2017_VK_BIJSTELLI NG
0 dossier(s) opgenomen

27 . lnf ormatie over omgevi ngsve rgu n n i ng me ld ing

stedenbouwkundige handelingen: OMV2017_M ELDING
0 dossier(s) opgenomen

8.15. Aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel"
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Doss ie rn u m mer : 2409 4 _2OO4 _LL7 6

Gemeentelijk dossiernummer: V / 62O/W R

Dossiernummer van RWO: 255/Y /295
Onderwerp: N ieuwe verkaveling

Aard van de aanvraag: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)

Betrokken persoon:

Van De Velde - Van Den Plas Willy

Hanewijk 85

3118 Werchter

Datum aangetekende zending aanvraag 09/o7/1991.

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 09/o7 /r99r
Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan

het schepencollege

t2/trl7997

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het

schepencollege

Ongunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de

aanvraag

18/LLhset

Aard van de beslissing van het schepencollege over de

aanvraag

De vergunning werd geweigerd

Werd beroep ingediend bijde bestendige deputatie?

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?

Ja

Neen

ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Neen



De volgende informatie is in het register opgenomen

Dossiernum mer- 24O94 20LL 7 4I8
Betrokken persoon:

Van Hees Steven

Hanewijk 85

3118 Werchter

Vermeulen Cindy

Hanewijk 85

31L8 Werchter

Functie van het gebouw Wonen

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie

gebouwd is voor de inwerkingtreding van de wet van 29

maart L962? Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de

constructie als vergund moet worden beschouwd.

Ja

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie

gebouwd is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart

1962, maar voor de allereerste, definitieve vaststelling van

het gewestplan? Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de

constructie als vergund moet worden beschouwd, indien de

overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal,

behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van een

goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een

bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd

opgericht.

Neen

Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Neen

Beslissing aangevallen bij de Raad voor

Vergun ningsbetwistingen

Neen

8.2O. Gebouwen

Opmerkingen

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de

aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen

garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der

tijd gewijzigd zijn.

Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat

werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief

uitgevoerd is.



Conforàr artikel 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en

schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken

die erin moeten worden opgenomen

Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig

vergunning of van een verkavelingsvergunning of van een omgevingsvergunning, indien deze nodig

zouden zijn.

Algem n directeur
An Craninckx

llr
(11

.1t

De burgemeester
Jelle Wouters
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