
Uittreksel uit het vergunningenregister 

Gemeente: Grimbergen 

Datum: 16/11/2021 

A. Ligging van het Terrein 
Kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie A, nummer 606K0 0  
 
Adres Nieuwelaan 127 , 1853 Grimbergen 

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 2 dossier(s) opgenomen 

4. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: 

ASTVER2009 
0 dossier(s) opgenomen 

5. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: 

ASTVEROI2009 

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. Informatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS 0 dossier(s) opgenomen 

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

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

13. Aanvragen tot verkavelingsvergunning: AVKAV 0 dossier(s) opgenomen 

14. Aanvragen tot verkavelingsvergunning: AVKAVOI 0 dossier(s) opgenomen 

15. Aanvragen tot verkavelingsvergunning: AVKAVOS 0 dossier(s) opgenomen 

16. Aanvragen tot verkavelingsvergunning: AVKAV2009 0 dossier(s) opgenomen 

17. Aanvragen tot verkavelingsvergunning: AVKAVOI2009 0 dossier(s) opgenomen 

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

19. Informatie over meldingen: MELDING2009 0 dossier(s) opgenomen 

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

21. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal): 

ASTVER2014 
0 dossier(s) opgenomen 

22. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal): 

ASTVEROI2014 
0 dossier(s) opgenomen 

23. Informatie over meldingen (digitaal): MELDING2014 0 dossier(s) opgenomen 

 

24. Aanvragen tot omgevingsvergunning stedenbouwkundige 0 dossier(s) opgenomen 



handelingen: OMV_AANVRAAG 

25. Aanvragen tot omgevingsvergunning verkavelen gronden: 

OMV2017_VK_NIEUW 
0 dossier(s) opgenomen 

26. Aanvragen tot omgevingsvergunning bijstelling 

verkaveling: OMV2017_VK_BIJSTELLING 
0 dossier(s) opgenomen 

27. Informatie over omgevingsvergunning melding 

stedenbouwkundige handelingen: OMV2017_MELDING  
0 dossier(s) opgenomen 

 

B.3. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ‘‘Oud stelsel’’  
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ''oud stelsel'' werd of wordt behandeld. 

 

Dossiernummer: 23025_2006_20176 

Gemeentelijk dossiernummer:  BA/59/72-STR 

Dossiernummer van AROHM: 293/AB/2156  

Onderwerp: het bouwen van een appartementsgebouw  

Aard van de aanvraag: Nieuwbouw meergezinswoning  

 

Betrokken persoon: 

de Mesmaecker  

Populierenlaan 38 

1770 Liedekerke 

 

Datum aangetekende zending aanvraag 20/12/1972 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 21/12/1972 

Dossier volledig? Ja 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan 

het schepencollege 

07/02/1973 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 

schepencollege 

Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 

aanvraag 

08/02/1973 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 

aanvraag 

De vergunning werd verleend. 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Neen 

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Neen 

Is de vergunning vervallen? Neen 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Neen 

 



De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ''oud stelsel'' werd of wordt behandeld. 

 

Dossiernummer: 23025_2006_20177 

Gemeentelijk dossiernummer:  BA/59/72-STR 

Dossiernummer van AROHM: 293/AB/2156  

Onderwerp: het bouwen van een appartementsgebouw - wijziging inplanting  

Aard van de aanvraag: Nieuwbouw meergezinswoning  

 

Betrokken persoon: 

De Mesmaeker  

Populierenlaan 38 

1770 Liedekerke 

 

Datum aangetekende zending aanvraag 02/07/1974 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 02/07/1974 

Dossier volledig? Ja 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan 

het schepencollege 

11/07/1974 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het 

schepencollege 

Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 

aanvraag 

18/07/1974 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 

aanvraag 

De vergunning werd verleend. 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Neen 

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Neen 

Is de vergunning vervallen? Neen 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Neen 

 

 

B.20. Gebouwen 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 

 

Dossiernummer: 23025_2006_17202 

 

Betrokken persoon: 

De Mesmaeker  

Populierenlaan 38 

1770 Liedekerke 

 

Functie van het gebouw Wonen 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie Neen 



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. 

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. 

Ja 

Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied: Neen 

Beslissing aangevallen bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen 

Neen 

 

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 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.  

 

 



Algemeen directeur, 
Muriel Van Schel 

 
 

De burgemeester 
Chris Selleslagh 

 

 


