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Het jaar tweeduizend vijftien. 
Op twaalf februari. 
Voor ons, Meester Raf LENAERTS,,  geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke 
vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "Verelst & Lenaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te 3545 
Halen, Raubrandplein 3. 

IS VERSCHENEN: 
De heer GIJBELS Bert Alfons Martha, geboren te Herk-de-Stad op vijftien december 
negentienhonderd édnenzeventig, rijksregisternutnmer 71.12.15 263-86, echtgenoot van 
mevrouw LEEKENS Sarah Leonie Gaston, wonende te 3545 Halen, Markt 4 bus 7. 
Gehuwd te Halen op negenentwintig mei tweeduizend en tien onder het stelsel van 
zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris 
Baudouin Verelst te Halen op vijfentwintig mei tweeduizend en tien, niet gewijzigd tot 
op heden. 
Hierna genoemd "de comparant". 
Welke comparant mij, notaris, overeenkomstig artikel 4.2.16 § 1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, verzocht heeft de verdelingsakte van de 
verkaveling op te stellen, wat gebeurd is als volgt: 

1. VERKAVELINGSVERGUNNING 
Bij een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Halen de 
dato drie maart tweeduizend veertien werd een verkavelingsvergunning verleend onder 
gemeentelijk dossiernummer 716 voor wat betreft het hierna beschreven goed. 
Deze verkavelingsvergunning omvat onder meer volgende tekst, van welke hier een 
deel letterlijk wordt overgenomen: 
"(...)BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 03.03.2014 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de 
aanvrager op voorwaarde dat: 

- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt vooraleer de verkaveling ten 
uitvoer kan worden gebracht. Dit houdt in dat zolang aan de opschortende 
voorwaarde tot sloping, die verbonden is aan de verkavelingsvergunning zelf en 
waarvan de naleving rust op de verkavelaar zelf; niet voldaan is, de verkavelaar 
niet kan overgaan tot verkoop van de loten in de zin van artikel 4.2.15 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

- De verkavelaar dient te voldoen aan het verkavelingsreglement van Infrax (zie 
bijlage). Het advies van 11.12.2013 stelt dat het perceel aansluitbaar is op de 
ondiepe riolering. De aangesloten vloerpeilen dienen boven het niveau van de 
rijweg gelegen te zijn. De loten van de verkaveling dienen voorzien te worden van 
een septische put. 

- De stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de 
verkavelingsaanvraag-, zijn van toepassing. (...)". 

En aanstonds heeft de comparant in handen van ondergetekende notaris neergelegd, om 
aan deze akte toegevoegd te worden, na door partij en mij, notaris "ne varietur" te zijn 
getekend: 
a) Het door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde 

verkavelingsplan, opgesteld door de heer Dirk Arnauts, beëdigde landmeter-expert, 
te 3545 Halen (Loksbergen), Zilveren-Helmenstraat 60A, op 2 mei 2013; 

b) Het afpalingsplan, opgesteld door de heer Dirk Arnauts, beëdigde landmeter-expert 
te 3545 Halen (Loksbergen), Zilveren-Helmenstraat 60A, op 22 januari 2015; dit 
plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 



Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 71422-10069 
en werd sindsdien niet meer gewijzigd; dit grondplan zal - na door partijen en de 
notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht. Partijen vragen 
de overschrijving in toepassing van artikel 1, 4e  lid Hypotheekwet. 

c) de verkavelingsvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad Halen op 3 maart 2014 onder gemeentelijk dossiernummer 
716; 

d) de stedenbouwkundige voorschriften door de verkavelingsvergunning opgelegd; 
e) een attest afgegeven door het Schepencollege van de Stad Halen op 22 januari 2015, 

waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en 
lasten zijn uitgevoerd. 
2. BESCHRIJVING VAN HET TE 'VERKAVELEN GOED - OORSPRONG  

Beschrijving in globo van het goed waarop deze basisakte betrekking heeft: 
STAD HALEN - tweede afdeling - LOICSBERGEN 

Een perceel bouwgrond gelegen aan de Oude Leuvensebaan, gekadastreerd of het 
geweest, volgens titel en kadaster sectie A, nummer 51/F, met een oppervlakte volgens 
titel en kadaster van vierentwintig are vijftig centiare (24a 50ca). 

BEWIJS VAN EIGENDOM 
Voormeld goed hoort toe aan de heer GIJBELS Bert, voornoemd, comparant in deze, 
om het te hebben verkregen ingevolge proces-verbaal van definitieve toewijzing na 
hoger bod, gedaan door geassocieerd notaris Raf Lenaerts te Halen, op 21 februari 2013, 
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 9 april 2013 onder 
nummer 071-T-09/04/2013-03358, ten verzoeke van 1 /mevrouw GOEDHUYS Maria 
Mathilda Julia, en 2/de consoorten TIMMERMANS, te weten: a/Louis Philippe, 
b/Maria José Liliane, c/René Marcel André, d/Hilde Annick Julia en e/Elsje Maria 
Adrienne, die er op hun beurt eigenaar van waren als volgt: 
Oorspronkelijk hoorde voorschreven goed toe aan de heer GOEDIRTYS Franciscus 
Josephus Marcellus, ingevolge een akte van deling verleden voor notaris Jean-Pierre 
Dincq, alsdan te Halen, op 14 april 1970. 
De heer GOEDHUYS Franciscus, voornoemd, is testamentloos overleden te Leuven op 
25 oktober 1997, waardoor zijn nalatenschap, begrijpende voorschreven goed, is 
vervallen aan zijn overlevende broer en zusters, te weten: 1. GOEDHUYS Josephina 
Maria Florentina, 2. GOEDHUYS Maria Mathilda Julia en 3. GOEDHUYS Raymond 
Louis Alfons, ieder voor 1/3de  deel. 
De heer GOEDHUYS Raymond, voornoemd, is testamentloos overleden te Diest op 5 
februari 2012, waardoor zijn nalatenschap, begrijpende 1/3de  onverdeeld deel in 
voorschreven goed, is vervallen aan zijn twee zussen: 1. GOEDHUYS Josephina en 2. 
GOEDHUYS Maria, beiden voornoemd, ieder voor een gelijk deel. 
Mevrouw GOEDHUYS Josephina, voornoemd, is testamentloos overleden te Diest op 
17 februari 2012. Ingevolge akte houdende wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel verleden voor notaris Luc Bogaerts te Diest, op 7 oktober 
1999, hebben de echtgenoten elkaar gifte gedaan van het grootst beschikbaar gedeelte 
van de eigen goederen, waardoor haar onverdeelde helft in voorschreven goedis 
vervallen aan haar overlevende echtgenoot, de heer TIMMERMANS Louis Philippe, 
voor 1/4de  deel in volle eigendom en yee  deel in vruchtgebruik en aan de kinderen 
TIMMERMANS, te weten: Maria, René, Hilde en Elsje, allen voornoemd, het overige 
3/4de  deel in blote eigendom, ieder voor een gelijk deel. 

3. BIJZONDERE BEPALINGEN: GEBRUIK EN PACHT 
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De comparant verklaart dat voorbeschreven goed niet verpacht is, noch bij iemand in 
gebruik, zodat het recht van voorkoop, ingesteld door de wet op de landpacht niet 
toepasselijk is. 

4. ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERPLICHTINGEN DOOR VORIGE 
TITELS OPGELEGD  

De toekomstige kopers en eigenaars van kavels, begrepen in de verkaveling waarvan in 
deze akte sprake is, zullen in de plaats gesteld worden met betrekking tot alle rechten en 
vetplichtingen van de comparant, spruitende uit de erfdienstbaarheden en verplichtingen 
opgelegd door vroegere titels, onder voorbehoud van wat hiervoor gezegd is en voor 
zover deze nog van toepassing zijn of niet gewijzigd zijn door beslissing van de 
bevoegde overheid. 

5. SPLITSING - BESCHUVING DER LOTEN 
Hierop verklaart de comparant-verkavelaar, het voorbeschreven goed te willen verdelen 
in de loten, zoals hierna beschreven en zoals zij afgebeeld staan onder loten 1A, 2A, 1B 
en 2B op voormeld afpalingsplan opgemaakt door de heer Dirk Arnauts, beëdigd 
landmeter-expert te Halen (Loksbergen), op 22 januari 2015. 
LOT 1A: 
Een perceel bouwgrond, gelegen aan de "Oude Leuvensebaan", thans ten kadaster 
gekend als sectie B, deel van nummer 51/F, voor een gemeten oppervlakte van vijf are 
dertig centiare. (05a 30ca) 
Zo en gelijk dit perceel staat afgebeeld als lot lA op voormeld afpalingsplan. 
LOT 2A: 
Een perceel bouwgrond, gelegen aan de "Oude Leuvensebaan", thans ten kadaster 
gekend als sectie B, deel van nummer 51/F, voor een gemeten oppervlakte van zes are 
acht centiare. (06a O8ca) 
Zo en gelijk dit perceel staat afgebeeld als lot 2A op voormeld afpalingsplan. 
LOT 1B: 
Een perceel achterliggende grond, thans ten kadaster gekend als sectie B, deel van 
nummer 51/F, voor een gemeten oppervlakte van vijf are drieënnegentig centiare. (05a 
93 Ca) 
Zo en gelijk dit perceel staat afgebeeld als lot 1B op voormeld afpalingsplan. 
Dit lot wordt uit de verkaveling gesloten, gezien de bestemming als achterliggende 
grond. 
LOT 2B: 
Een perceel achterliggende grond, thans ten kadaster gekend als sectie B, deel van 
nummer 51/F, voor een gemeten oppervlakte van zes are twintig centiare. (06a 2Oca) 
Zo en gelijk dit perceel staat afgebeeld als lot 2B op voormeld afpalingsplan. 
Dit lot wordt uit de verkaveling gesloten, gezien de bestemming als achterliggende 
grond. 

6. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
De stedenbouwkundige voorschriften waarnaar verwezen wordt in de 
verkavelingsvergunning en dewelke aan onderhavige akte gehecht zullen blijven, 
worden bij de vervreemding van elk lot opgelegd, voor zover zij niet zijn gewijzigd 
en/of aangevuld door de voorwaarden van de verkavelingsvergunning. 

7. VOORWAARDEN 
De verkrijgers van een kavel, uit welken hoofde ook, zullen de lasten en verplichtingen 
moeten in acht nemen die door de bevoegde overheden zullen worden gelegd, en dit ter 
ontlasting van de huidige eigenaar. 

8. OPPERVLAKTE DER LOTEN 

3 



Alle betwistingen die mochten oprijzen betreffende de oppervlakte en de 
scheidingslijnen van de verkochte kavels zullen beslecht worden door de 
landmeter-expert Dirk Arnauts te Halen (Loksbergen), opsteller van de plannen, 
handelend als scheidsrechter. 
Zijn beslissingen zijn verbindend voor de partijen en niet vatbaar voor beroep. 

9. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
Geen enkel bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning 
kan worden gebruikt, mag opgericht worden op de gronden waarop deze akte 
betrekking heeft, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen. 

10. ALGEMEEN PLAN VAN DE VERKAVELING 
Elke verkrijger van een kavel zal de rooilijnen, de zones voor niet-bebouwing en de 
inplantingen opgelegd door het algemeen verkavelingsplan en zijn bepalingen en door 
de plannen die aan zijn verkoopakte zullen toegevoegd warden, voor zover deze door de 
bevoegde overheden niet gewijzigd werden, moeten in acht nemen. 
De privatieve aansluitingen aan alle nutsleidingen der verkaveling blijven uitsluitend 
ten laste van de eigenaars van de aan te sluiten percelen. Dit geldt voor alle 
aansluitingen aan water, elektriciteit en eventueel andere aansluitingen als 
televisiedistributie en telefoonnet. 

11. OVERSCHRIJVING 
De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen wat betreft het nemen van 
eender welke inschrijving betreffende onderhavige basisakte. 

12. AFSCHRIFT 
Elke verkrijger van een kavel zal evenwel voor het verlijden van zijn aankoopakte in het 
bezit gesteld worden van een kopij van onderhavige verkavelingsakte. 

13. BURGERLIJKE STAAT  
a) Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de 

hand van opzoekingen in het rijksregister en aan de hand van hun identiteitskaarten. 
b) Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van de 

officiële stukken door de Hypotheekwet vereist. 
14. KEUZE VAN WOONPLAATS  

Voor de uitvoering van onderhavige akte verklaart de comparant woonst te kiezen in 
hun hierboven vermelde woonplaats. 
ARTIKEL 9 NOTARISWET 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere 
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie 
van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris 
tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij 
hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij 
de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door 
een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, 
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken 
is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. 
De comparanten hebben hierop verklaard dat zij alle bedingen opgenomen in 
onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren hebben ingelicht 
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen 
op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN 
TAKSEN) 
Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 
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WAARVAN AKTE. 
Opgemaakt en verleden te Halen. 
De partijen verklaren en erkennen: 
1. ieder een ontweip van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf 

werkdagen voor het verlij den dezer. 
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in 

artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die 
werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp. 

3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de 
comparanten. 

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, 
notaris. 
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PROVINCIE 	: LIMBURG 

ARRONDISSEMENT: HASSELT 

STAD 	 :HALEN 

VERKAVELINGSVERGUNNING 

Dossiernr. : 716 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Dirk Arnauts bvba inv. 
Bert Gijbels , met als adres Zilveren Helmenstraat 60A 3545 Halen ontvangen. 

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 21.10.2013, werd ontvangen op 
21.10.2013. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 06.11.2013. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oude Leuvensebaan en met als kadastrale 
omschrijving afdeling 2 sectie B nummer(s) 51F. 

Het betreft een aanvraag voor het verkavelen van grond in 2 loten. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met 
de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

Advies gewestelijk stedenbouwkudig ambtenaar 

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geen advies heeft verleend binnen 
een termijn van dertig dagen; dat na deze adviestermijn aan de adviesvereiste kan voorbijgegaan 
worden. 

Advies college van burgemeester en schepenen 

Overwegende dat het perceel gelegen is in het gewestplan Hasselt-Genk K.B. 03.04.1979 — woongebied 
met landelijk karakter. 

Overwegende dat de woongebieden met landelijk karakter bestemd zijn voor woningbouw in het 
algemeen en tevens voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen); 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van 
aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft 
de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke Inzichten en noden 
betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van 
kracht zijnde gewestplan. 

Overeenstemming met dit plan 

Overwegende dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is. 

Watertoets 

Het perceel is niet gelegen in een overstromingsgebied of overstromingsgevoelig gebied. Er dienden dan 
ook geen adviezen gevraagd te worden aan de bevoegde instanties. Er kan dan ook geconcludeerd 
worden dat er geen schadelijk effect zal ontstaan op het watersysteem. 

Externe en interne adviezen 

Overwegende dat op 29.10.2013 advies werd gevraagd aan de Watergroep; dat op 10.12.2013 het 
advies werd gegeven nl: voor de verkaveling is geen uitbreiding van de waterleiding nodig. 

Overwegende dat op 29.10.2013 advies werd gevraagd aan Infrax; dat Infrax als voorwaarde stelt dat de 
verstuurde offerte dient gevolgd te worden; 



Overwegende dat op 29.10.2013 advies werd gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij, dat op 
12.11.2013 werd geantwoord dat de VMM niet bevoegd is om advies te geven over dit dossier; 

Overwegende dat op 29,10.2013 advies werd gevraagd aan Watering De Velpe, dat op 05.11.2013 het 
advies werd ontvangen, nl. betreffende deze verkavelingsaanvraag zijn er geen opmerkingen. 

Het openbaar onderzoek 

Gelet op het openbaar onderzoek van 08.11.2013 tot en met 07.12.2013; dat er geen 
bezwaarschriften werden ingediend: dat het college derhalve niet diende te beraadslagen. 

Beschrijving van de bouwplaats, omgeving en het project 

Overwegende dat de aanvraag het verkavelen betreft van een grond in 2 loten 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

Overwegende dat de aanvraag een verdere afwerking van de Oude Leuvensebaan in een 
woonomgeving beoogt. Gezien de bestaande ruimtelijke configuratie en de reeds aanwezige 
bebouwing in de straat wordt het bestaande straatbeeld niet aangetast. Het verkavelingsproject heeft 
geen omvangrijke oppervlakte en de perceelsbezetting is relatief klein. ln de omgeving bestaat de 
overheersende bebouwing uit vrijstaande en gekoppelde eengezinswoningen. De 
verkavelingsvoorschriften voorzien in een ruimtelijk verantwoorde inplanting van het hoofdvolume; de 
achterliggende loten 2A en 28 worden uit de verkaveling gesloten zodoende dat er geen 
erfdienstbaarheid ten behoeve van een uitweg dient gecreëerd te worden. 

Algemene conclusie 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de 
goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 
Besluit : Het openbaar onderzoek wordt gesloten. Het schepencollege in vergadering van 06.01.2014 
verleent gunstig advies aan deze aanvraag. 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
03.03.2014 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager op 
voorwaarden dat : 

• De bestaande bebouwing dient te warden gesloopt vooraleer de verkaveling ten uitvoer 
kan worden gebracht. Dit houdt in dat zolang aan de opschortende voorwaarden tot 
sloping, die verbonden is aan de verkavelingsvergunning zelf en waarvan de naleving 
rust op de verkavelaar zelf, niet voldaan is, de verkavelaar niet kan overgaan tot 
verkoop van de loten in de zin van artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

• De verkavelaar dient te voldoen aan het verkavelingsreglement van Infrax (zie bijlage). 
Het advies van 11.12.2013 stelt dat het perceel aanslultbaar is op de ondiepe riolering. 
De aangesloten vloerpellen dienen boven het niveau van de rijweg gelegen te zijn. De 
loten van de verkaveling dienen voorzien te worden van een septische put. 

• De stedenbouwkundige voorschriften, door de ontwerper gevoegd bij de 
verkavelingsaanvraag, zijn van toepassing. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art. 4.7.19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen 
een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het 
vergunningendossier, behoudens Indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. 

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan: 

1° 	de adviserende instanties, vermeld In artikel 4.7.16, §1, eerste lid; 

20 	de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt. 



De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten 
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde 
handelingen of de eenvoud van het dossier. 

§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van 
dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de Inhoud als naar de 
vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien 
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, 
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af. 

§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag 
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indian een administratief beroep 
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5,1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2, 
eerste lid, van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid. 

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de 
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de pleats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning. 

Beroepsmogelijkheden 

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de 
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin 
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. 

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 

1° 	de aanvrager van de vergunning; 

2° 	elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden 
ingevolge de bestreden beslissing; 

3° 	procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten; 

4° 	de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

5° 	de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies 
hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht. 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: 

1° 	voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, 
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend; 

2° 	voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende 
instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de 
kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend; 

3° 	voor wat betreft het beroep ingesteld door elke enders belanghebbende : de dag na deze van aanplakking. 

■ §4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid par beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager 
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. 

) 	Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan 
de aanvrager en aan het college. 

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te 
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een 
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie. 

§8. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. 

§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, 
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift. 

§8, Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de 
beroepsbeslissing aan de aanvrager. 

Uittreksel Lilt het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 

Art. 1. §1 Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en 
bevat: 

1' 	de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, In voorkomend geval, zijn 
telefoonnummer en mailadres; 

2° 	de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing; 



 

3. 	een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of 
nadelen kan ondervinden Ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder 
of nadelen. 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad. 

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke 
vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing. 

Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende 
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een 
kople of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het 
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, In zoverre dat beschikbaar is. 

Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of 
een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het 
beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is. 

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 

Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in 
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn 
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen 
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat 
tot de onontvankelijkheid van het beroep. 

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het 
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, p, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het 
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet 
toegelaten Is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het forrnaat of de aard praktische problernen stelt. 

Verval van de vergunning 

Art. 4.6.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van bestaande 
gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer: 

1° 	binnen een termijn van vijf jaar na cie afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot 
registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten 
aanzien van ten minste 66n derde van de kavels; 

2° 	binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan 
tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

Voor de toepassing van het eerste lid: 

1° 	wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts 66n 
kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 

2° 	komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; 

3° 	komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking. 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkaveiaar conform de verkavelingsvergunning, met 
verkoop gelijkgesteld. 

§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen 
gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: 

1° 	binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot 
de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering 
van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1; 

2° 	binnen een termijn van lien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van 
de in §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

3° 	binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie 
van de in §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met 
verkoop gelijkgesteld. 

 



De burgemeester, 

Erik Van oe n 
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le La • szli; 

§3. Onverminderd §1 en §2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (...) 
betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege Indian de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de 
werken niet zijn voltooid binnen de viglarentermijn, vermeld in artikel 4.1.20, §1, eerste lid, 2°, van voormeld decreet. 

§4. Indian de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, 
worden de termijnen van verval, vermeld in 	§2 en §3, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de 
termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

§5. Het verve!, vermeld in §1 en §2, 2° en 3°, en §3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of 
aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de 
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verve!, en ten aanzien van ectin of meer 
van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, of stedenbouwkundige of 
bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet 
onrechtmatig werden bevonden. 

§7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege. 

Mededeling 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen In een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, 
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering 
swan aan te vragen. 

Namens het college : 03.03.2014 
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BU 
VERKAVELINGSVERGUNNING 

DE AANVRAAG VOOR EEN 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Gelet op de bestaande woonvormen in de Enkel eengezinswoningen worden toegelaten. Melding inzake 
onmiddellijke 	omgeving, 	de 	ligging 	in de creatie van een vorm van zorgwonen is eveneens 
landelijk 	woongebied 	en 	de 	gewenste 
ruimtelijke 	evolutie, 	voorziet 	deze 
verkaveling uitsluitend eengezinswoningen. 

toegelaten. 

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

Toelichting 
Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals 
nevenbestemmingen vreemd aan de 
woonfunctie zelf. 
Slechts een beperkt gedeelte van de 
woning kan ingericht worden als 
nevenbestemming. Het accent van de 
verkaveling ligt immers op 'wonen'. 

Stedenbouwkundig voorschrift 
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals 
kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en 
ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende 
vereisten voldaan is: 

1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
2° de complementaire functie beslaat een geringere 
oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale 
vloeroppervlakte  van 100 vierkante meter. 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het bijgebouw Wordt vrijstaand van het 
hoofdgebouw ingeplant. 
De nokhoogte van de bijgebouwen wordt 
beperkt, zodat de hoofdgebouwen beeld 
bepalend zullen zijn voor de verkaveling. 

Naast het hoofdgebouw is er maximaal één bijgebouw 
dienstig als bergplaats, carport, garage of tuinhuis toegelaten. 

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het terrein, op het bebouwd gedeelte na, 
wordt 	ingericht 	als 	tuinzone 	met 
uitzondering van de op -en afritten. De 
beplantingen worden aangelegd ten laatste 
in het eerste jaar volgend op de beëindiging 
van 	de 	ruwbouwwerken. 	Enkel 	niet 
vergunningsplichtige 	tuinuitrusting 	kan 
worden toegestaan. 

Private tuinen. 



2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
	

J 
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

2.1.A. TYPOLOGIE 

Toel lc hting . 	" Stedenbouwkundig voorschrift 
Binnen de verkaveling wordt gekozen voor Gesloten ( met eventueel schakelelement; de bouwlijn van het 
het type ' gesloten bebouwing' op lot 'I 	' schakeielement sluit aan bij de voorgevel van huis nr. 24; ue 
halfopen bebouwing' op lot 2. breedte van het schakelelement bedraagt maximum 4m; 

• indien geen schakelelement wordt voorzien, dient de zijgevel 
van huis nr. 24 met een volwaardige gevel worden afgewerkt.) 
en halfopen bebouwing zoals grafisch voorgesteld op het 
verkavelingsplan. 
Het hoofdgebouw telt maximaal twee bouwlagen. 

2.1.B. INPLANTING 

Toelichtin • Stedenbouwkundig voorschrift 
De bouwlijn ligt zoals voorgesteld op het verkavelingsplan] Op het verkavelingsplan wordt de zone 

voor het hoofdgebouw vastgesteld, afhankelijk van het al dan niet gebruik maken van een 
schakelelement. 

Alle gebouwde delen van het hoofdgebouw beviridee zich op 
een afstand van de zijdelingse perceelsgrens zoals grarisch is 

. voorgesteld op het verkavelingsplan. 	. 
In 	de 	bouvvvrije 	stroken 	mogen 	geen 	constructies 	of 
inrichtingselementen voorzien worden. 
De 	bouwdiepte 	bedraagt 	maximum 	15 	nlete? 	op 	het 
gelijkvloers en 12 meter op de verdieping. 

2.1.C. BOUWVOLUME 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Door een uniformiteit te creeren sluit de De kroonlijsthoogte bedraagt min. 5.00 m en max. 6.00 m 
typologie aan bij het bestaande straatbeeld. voor 	hellende 	daken 	en 	wordt 	gemeten 	op 	de 

gemeenschappelijke 	perceelsgrens 	ter 	hoogte 	van 	de 
voorgevel; 

De 	woningen 	dienen 	per 	bouwblok 	een 	harmonisch 
architecturaal geheel te vormen; 

De kroonlijsthoogte en dakhelling van de eerste- bouwer is 
bepalend voor de volgende met een eventueel verschil van 
max. 0.50 m. 

Indien gebruik gemaakt wordt van een schakelelement, volgt 
dit de kroonlijsthoogte en dakhelling van het naburige 
gebouw. 

2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
In 	de 	omgeving 	zijn 	er 	verscheidene 
verschijningsvormen 	aanwezig. 	Het 
concept van de verkaveling is dusdanig dat 
binnen een minimum aan grenzen een 

GEVELMATERIALEN 
Materialen die esthetisch en duurzaam verantwoord zijn. Ze 
moeten harmonisch passen in de omgeving en binnen de 
eigen kavel onderling een samenhangend geheel vormen. 
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maximum aan architecturale vrijheid wordt 
voorzien. 
Er worden zo min mogelijk beperkingen 
opgelegd om de ontwerper alle ruimte te 
geven om tot een kwaliteitsvol project te 
komen. 

Alle gevels op de grens dienen volwaardig afgewerkt te 
worden. 

DAKVORM  
De dakhelling bedraagt maximum 50°. 

  

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 

2.2.A. INPLANTING 

Toelichtin s Stedenbouwkundi a voorschrift 

De inplanting dient te gebeuren in de zone Het bijgebouw wordt ingeplant minimum 5 m achter 
voor bijgebouwen. de achtergevel van het hoofdgebouw en op minimaal 2 m 

van de perceelsgrenzen. Mits schriftelijk akkoord van de 
Volgens 	het 	Besluit 	van 	de 	Vlaamse aanpalende eigenaar mag het gekoppeld worden op de 
Regering van 1 december 2010 tot bepaling 
van 	handelingen 	waarvoor 	geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, 
wordt bepaald dat per woning 40 	m2  
oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 
kan 	opgetrokken 	warden 	zonder 	een 
stedenbouwkundige vergunning en zonder 
melding. 	. 	 . 

perceelsgrens. Het heeft een maximale oppervlakte van 50 m2. 

2.2.B. BOUWVOLUME 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De-hoogte van de bijgebouwen wordt 
beperkt, zodat de hogere hoofdgebouwen 
beeldbepalend 	zullen 	zijn 	voor 	de 
verkaveling. 

De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 
nokhoogte is beperkt tot maximum 4,5m. 

n en de 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Dit hoeft geen toelichting. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel 

vormen. Materialen die esthetisch en duurzaam verantwoord 
zijn. Niet herbruikt hout is ook toegelaten. 

Zowel een plat dak als een hellend dak is toegelaten. 

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De 	provinciale 	verordening 	hemelwater 
moet 	uiteraard 	nageleefd 	warden. 

Zie ook punt 3.2. verhardingen. 

Bijkomend worden er maatregelen getroffen Zonnepanelen op de hellende dakvlakken zijn toegelaten tot 
inzake de aan te leggen verhardingen. een maximum van 80 % van de totale oppervlakte van elk 

dakvlak. 
Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit 
het verkavefingsconcept en niet moeten 
vastgelegd worden in de voorschriften zijn 
het zongericht bouwen. 

Zonnepanelen op platte daken zijn eveneens toegelaten. 
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3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

Toelichtin 
Het gaat om een terrein met 
hoogteverschillen. 

Stedenbouwkundig voorschrift  
Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over het ganse 
terrein. 
Wel mag het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn 
genormaliseerd worden op het voorliggende wegpeil, de 
overgangshelling naar het oorspronkelijk peil gebeurt met een 
hellingsgraad van ÷- 30°. Ondergrondse garages of 
toegangen onder het straatniveau zijn niet toegelaten. 
Zwembaden zijn toegelaten In de achtertuin.  

 

  

3.2. VERHARDINGEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het is de bedoeling het groene karakter van Verhardingen moeten beperkt blijven tot de bouwzone voor 
de verkaveling te bewaren. Verhardingen bij- en hoofdgebouwen. Noodzakelijke voorzieningen voor 
buiten 	de 	bouwzone 	moeten dan ook tuinpaden en oprit mogen voorzien worden, omrand door 
zoveel mogelijk beperkt worden. groenaanleg. 	Buiten 	de 	ze 	bouwzones 	dient 	de 	tuin 

aangelegd te worden met groenaanplantingen. 
Ook een eventueel terras dient binnen deze strook te worden 
aangelegd. 
Achter 	de 	woning 	on 	aansluitend 	ermee, 	kan 	een 
terrasverharding worden aangelegd van maximum 60 m2  en 
minstens 1 m van de zijdelingse en achterste perceelsgrens 
verwijderd. 	Tussen 	de 	rooilijn 	en 	de 	bouwlijn 	kan 	ook 
maximaal de helft van deze oppervlakte verhard worden. 
Deze verharding is dienstig als autostalplaats en/of toegang 
tot het ge_bouw. Zie ook pagina 3, punt 2.3. 

3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het 	groene 	karakter 
gevrijwaard te worden. 

dient optimaal Naast het hoofdgebouw en het bijgebouw is er maximaal één 
houten 	tuinhuisje 	ofwel 	één 	houten 	hok 	voor 	dieren 
toegelaten. 	Het 	wordt 	ingeplant 	in 	de 	zone 	voor 
woningbijgebouwen, 	ofwel 	op 	minimaal 	1 	m 	van 	de 
perceelsgrenzen ofwel tegen een bestaande vergunde muur. 
Het heeft een maximale oppervlakte van 10 m2, een maximale 
kroonlijsthoogte van 2,50 m en een maximale nokhoogte van 
3m. 



3.4. AFSLUITINGEN 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Om de privacy te garanderen kunnen over De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag van 
een 	beperkte 	afstand 	houten 	panelen maximum 2 m hoogte of uit een paal met draad of draadgaas 
geplaatst worden. van 	maximum 2 m 	hoogte. 	Tussen de rooilijn en de 

voorgevellijn bestaat de afsluiting uit een haag of een peal 
met een draadafsluiting van maximum 0,80 m hoogte. 

Het plaatsen van houten panelen met een maximale hoogte 
van twee meter, met een maximale lengte van tien meter per 
zijdelingse en achterste perceelsgrens, opgericht ter afsluiting 
van een goed, en in de onmiddellijke omgeving van een 
vergund woongebouw is toegelaten. De panelen worden niet 
ter hoogte van de voortuin geplaatst. 
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Provincie Limburg 
Arrondissement Hasselt 

Notarissen Verelst & Lenaerts 
Raubrandplein 3 

3545 Halen 
Stad HALEN 

 

Uw kenmerk ons kenmerk 
716 

datum 

22JAN 2ü15 
Contactpersoon 
Jan Vanhove/hn 

telefoonnummer 
013/61 81 30 

Attest verkavelingsvergunning nr. 716 

Geachte 

Op 03.03.2014 heeft het college van burgemeester en schepenen de vergunning veTtsent31-- 
tot het verkavelen van grond te 3545 Halen, Oude Leuvensebaan, sie B nr. 51F, 2de afdeling. 

Volgende voorwaarden werden opgelegd in deze vergunning: 
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt vooraleer de verkaveling ten 

uitvoer kan worden gebracht. 
De verkavelaar dient te voldoen aan het verkavelingsreglement van Infrax en de 
voorwaarden van Infrax dienen gevolgd te worden. 

Naar aanleiding van deze verkavelingsaanvraag heeft Infrax een offerte opgemaakt voor de 
tussenkomst in de nutsvoorzieningen, met een bedrag van €1142. 
Infrax heeft mondeling bevestigd op 19.01.2015 dat de initiatiefnemer de gevraagde 
tussenkomst voor capaciteitsinname ten behoeve van zijn project heeft vereffend. De 
verkavelaar heeft eveneens een bewijs van betaling ingediend. Hierdoor zijn de nieuwe 
percelen aansluitbaar op de verdeelnetten van Infrax. 

De bestaande bebouwing werd gesloopt (zie foto). 

Aangezien de voorwaarden van Infrax werden gevolgd en de bestaande bebouwing werd 
gesloopt, kunnen de loten vervreemd worden. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het Schepencollege 

D ecretaris wnd. 
B. oose 

Markt 14 • 3545 Halen • Tel. 013-61 81 20 • Fax 013-61 81 2 

De Burge 1e ter, 
E. Van 

er  
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Lot 1B 
OPP. 6a 93ca 
51 F/deel 

: vedichtingspaal 
vp 

! kab 
: kabelvoorziening 

' bus : bushalte 

-11.13- -11 13_ 

Verkavelingsontvverp 

schaal 1/500 

De kadastrale gegevens worden buiten  de verantwoordelijkheid van de opsteller vermeld. 

2 mei 2013 	De juiste maten worden bepaald na afpaling. 
Dit plan geeft geen uitsluitsel over de 
eventueel aanwezige erfdienstbaarheden.  

0-- —0 

03 

bestaande grenspaal 

: straalkolk 

inspectieput 

: as van de weg 

; 	: draadafstuiting 
64 0 & 64 E, Konsoadon Norret 
Pm.  Oudo Leuvonsebaan 18 - 3545 Lokstergen  

Dirk Arnauts 
Beëdigde landmeter-expert 
Zilveren-Helmenstr. 60A 
3545 Halen (Loksbergen) 
Tel 013/46.10.38 Fax 013/31.59.08 
0496/645237 
info@landmeter-arnauts.be  
Tableau LAN/ 040316 
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huis nr. 24 
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Lot 2A 
Opp. 6a 08ca 
51 F/deel 

LEGENDE  

: voortuin 

p 

I 	 

I
: zijdelingse tuinstrook 

: hoofdgebouw 

548,550856C Josef Belton Oude Louvonsebeen 24 3545 Loksbergen 
-1 .70- 

49 G & 49 H 
Vandepoel- Cormans Oude Leuvensebean 20 3545 Loksbergen 

Gezien en goedr.io%ourd door htl 

Schepencelle,go/,',z,-€.oleentefe,a41  

MRT 20 11, 

: achtertuin 
Op 
De ,ii-iettO bui-giatpu. or, 





bc(3-L 	. ( 1,14"A7- 	-/S"• 

Halen, 2e afdeling, 
Loksbergen, Sectie A, nr. 51F. 

ouçte_Leiven_spb_a_an___ ; 

ffi

hoe-_-•k41  

----- 	 -13.23- 

LEGENDE COORDINATENLIJST 

: nieuwe grenspaal ( A, B, G, L, M) Lot 28 
Opp. 6a 20ca 
51 F/deel 

Lot 1B 
Opp. 5a 93ca 
51 F/deel grenspunten D, E, H, I & J werden niet gematerialiseerd 

De grenzen AB -BC -CD -DE -EM -ML-LK -KH - HI - IJ - JA 
werden bepaald op basis van overtuigende materiële elementen 
op het terrein en kadastrale gegevens. 
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-2.38 	91.30 

	

-3.39 	101.16 

	

-4.74 	114.32 

	

16.17 	115.78 

	

45.13 	118.15 

	

46.32 	106.51 

	

24.32 	104.61 

	

47.46 	95.41 

	

38.80 	94.64 

	

21.47 	93.64 

	

100.00 	100.00 

	

100.00 	111.13 

	

100.00 	122.25 
-11.13- 	-11.13- 

k: hoek houten  alslulting I 

Da 

pnVale alsluiting 	private nfsluiting 64 D 6 64 E, Konsooden Nollet 
P.a. Oude Leuvensebaan 18 - 3545 Loksbergen 

Verkavelingsvergunning 716 
dd. 03/03/2014 

De kadastrale gegevens worden buiten de verantwoordelijkheid van do opsteller verme 

22 januari 2015 	AFPALINGSPLAN 
Dit plan geelt geen uitsluitsel over de 

schaal : 1/500 	eventueel aanwezige erfdienstbaarheden. 

Dirk Arnauts 
Beëdigde landmeter-expe 
Zilveren-Helmenstr. 60A 
3545 Halen (Loksbergen) 
Tel 013/46.10.38 Fax 013/31.59:08 
0496/645237 
infogandmeter-amauts.be  
Tableau LAN/ 040316 

Lot 2A 
Opp. 6a 08ca 
51 F/deel 
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geen afsluiling 

\\\ 
huis nr. 24 





Registratierelaas 

eRegistration - Registratieformaliteit 

Registratierelaas  

Akte van notaris Raf Lenaerts te Halen van 12/02/2015, repertorium 15203 

Blad(en): 5 Verzending(en): 0 

Geregistreerd op het registratiekantoor HASSELT II-AA op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien (27-02-2015) 

Register oba 5 Boek 000 Blad 000 Vak 2772 

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) 

De ontvanger 



Registratierelaas 

eRegistration - Registratieformaliteit 

Registratierelaas  

Bijlage aan akte van notaris Raf Lenaerts te Halen van 12/02/2015, repertorium 15203 

Blad(en): 13 Verzending(en): 0 

Geregistreerd op het registratiekantoor HASSELT II-AA op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien (27-02-2015) 
Register oa 6 Boek 000 Blad 100 Vak 0882 

Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00) 

De ontvanger 



Registratierelaas 

eRegistration - Registratieformaliteit 

Registratierelaas  

Bijlage aan akte van notaris Raf Lenaerts te Halen van 12/02/2015, repertorium 15203 

Blad(en): 13 Verzending(en): 0 

Geregistreerd op het registratiekantoor HASSELT II-AA op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien (27-02-2015) 
Register oa 6 Boek 000 Blad 100 Vak 0882 

Ontvangen registratierechten: honderd euro (duplicata) (E 100,00) 

De ontvanger 



Hypotheekrelaas 

eRegistration - Hypotheekformaliteit 

Hypotheekrelaas  

Akte van notaris Raf Lenaerts te Halen van 12/02/2015, repertorium 15203 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van : Hasselt 2 
Twee maart tweeduizend vijftien (02-03-2015) 

Ref. : 71-T-02/03/2015-01621 

Bedrag: tweehonderd vierenzeventig euro zeven cent (E 274,07) 

Loon vakken 	 €2,25 
Loon overschrijving enkel 	 E 237,44 
Loon archiveren plans 	 E 34,38 
Totaal 	 C 274,07 

Te storten op rek. 
IBAN BE34 6792 0030 4390 - BIC PCHQBEBB 

De hypotheekbewaarder 
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