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MOERBEKE 
Stedenbouwkundige Inlichtingen 

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Gemeente: 	 MOERBEKE 

Postnummer: 	 9180 

Adres: 	 ZATE 33 

Type onroerend goed*: 	eengezinswoning / meergezinswoning / .. e verdieping / 

Kadastrale afdeling: 	1 AFD/MOERBEKE 

Kadastrale sectie: 	D 

Kadastraal perceelnummer: 44045_D_0692_D_002_00 

Kadastrale aard: 

Huidige eigenaar(s): 

Adres: 

Toekomstige eigenaar(s): 

* doorhalen wat niet van toepassing 
is 

1. PLANNENREGISTER 

  

   

	

1.1 	Zie Uittreksel Plannenregister 

2. VERGUNNINGENLIJST 

	

2.1 	Zie Uittreksel Vergunningenregister 

3. RUIMTELIJKE ORDENING 

3.1 Ruilverkaveling 	 NEE 

4. MILIEU EN NATUUR 

4.1 
Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) 
milieuvergunning(en) afgeleverd, of milieumelding(en) ontvangen***. 

de volgende inrichting is vod/gemeld: 

Klasse 3: tijdelijke opslag van onderdelen van opslagtanks, metalen, hout, enz. , 
aktename 28/10/2003 

JA 

"` Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB- 
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,... 

HUIS 



Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op 
4.2 (een) milieuvergunningsreglementering(en)* vastgesteld inzake 

niet gemelde of vergunde inrichtingen. 

de volgende inrichting is zonder melding of vergunningen geëxploiteerd: 

NEE 

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

Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een 
4.3 risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage JA 

1 bij VLAREBO). 

de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd: 

Titel: Vergunning opslag 

Activiteit: Tijdelijke opslag 

Klasse: 2 

Rubrieken: 17.3.6.2.a 

de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd: 

Titel: Vergunning Carpentier Willy 

Activiteit: werkplaats vervaardigen metalen reservoirs met OG benzinetank 
3.000 I 

Klasse: 1 

Rubrieken: 29.5.2.1.b 

4.4 
Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een 
waterwingebied. NEE 

4.5 
Bevindt zich, volgens de kadastrale legger, op het onroerend goed 
een bos ? 

is het perceel opgenomen in een bosbeheersplan ? 

NEE 

4.6 Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijngebied NEE 

4.7 Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied NEE 

4.8 Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied NEE 

Type: 

4.9 
Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het 
volgende type: 

Centraal gebied JA 

Individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig NEE 

Individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland NEE 

Collectief te optimaliseren buitengebied NEE 

Collectief geoptimaliseerd buitengebied NEE 
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5. HUISVESTING EN ECONOMIE 

5.1 	Het onroerend goed is gelegen in: 

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

5.2 	Het onroerend goed is opgenomen in: 

5.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde 	
NEE bedrijfsruimten 

5.2.2 de Vlaamse inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 	 NEE 

5.2.3 het leegstandsregister 	 NEE 

5.2.4 de woning bevat een geldig conformiteitsattest 	 NEE 

5.2.5 het register onbebouwde percelen 	 NEE 

6. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED 

6.1 	Voor zover bekend is het onroerend goed: 

- opgenomen op de lijst van beschermde monumenten 	 NEE 

- gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht 	 NEE 

- gelegen in een beschermd landschap 	 NEE 

- gelegen in een vastgesteld landschapsrelict van de landschapsatlas 	 NEE 

- opgenomen in de vastgestelde Inventaris Bouwkundig Erfgoed 	 NEE 

7. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT 

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

volgende: 

- ondergrondse inneming voor: 

- vervoer van gasachtige producten (Air Liquide) 	 NEE 

- vervoer van gasachtige producten (Fluxys) 	 NEE 

- bouwvrije strook langs autosnelweg 	 NEE 

- erfdienstbare strook langs waterlopen van le, 2de en 3de categorie tbv 	
NEE ruimingswerken (wetgeving 28.12.1967) 

8. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 

In Moerbeke worden volgende gemeentelijke belastingen geheven 
(indien voorkomend): 

- belasting op onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen 

- belasting op tweede verblijven 

- belasting op caravans en soortgelijke verblijven 

- belasting op kampeerterreinen 

- belasting op leegstand 

8.1 
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