
Uittreksel uit het vergunningenregister

Datum goedkeuring: 14 maart 2011  
Publicatie staatsblad: 18 januari 2011  

A.       LIGGING VAN HET TERREIN

Kadastrale afdeling 1 AFD/DRIESLINTER
Sectie D
Perceelnummer 24022_D_0091_G_002_00
Ligging GROTE STWG 358

B.       OPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN 
INFORMATIE

B3.   STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL" 

Dossiernummer:  24133_1996_0200039
Gemeentelijk dossiernummer:  1995/84
Dossiernr RWO:  371/AB/23954/95
Aard van de aanvraag:  verbouwen van een woning tot burelen
Aard van de beslissing over de aanvraag:   Vergunning
Datum van de beslissing:   05/02/1996

B5.   STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Dossiernummer:  24133_2013_0400001
Gemeentelijk dossiernummer:  2013/0001
Dossiernr RWO:  
Aard van de aanvraag:  bouwen van twee half-open meergezinswoningen
Datum van de aanvraag:   11/03/2013

B18.   OMGEVINGSVERGUNNING: COMBINATIE STEDENBOUWKUNDIGE 
HANDELING

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020135471
Gemeentelijk dossiernummer: 202100002
Aard van de aanvraag: Linter sloping woning met bijgebouwen
Type van de de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject 2019
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de 
gemeente: 08/01/2021

Beslissingsoverheid: College van burgemeester en schepenen



Aard van de beslissing: Voorwaardelijk vergund
Datum van de beslissing: 15/03/2021

           OPMERKINGEN

1° Dit uittreksel geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan 
geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen 
perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.

2° Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige 
vergunning of verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat 
werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, 
ook effectief uitgevoerd is.

3° Conform artikel 5.1.5 van 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.

4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze 
nodig zouden zijn.

Datum opmaak: 12 mei 2022

Met de meeste hoogachting, 

De algemeen directeur, De burgemeester,

Rina Janssens Marc Wynants
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