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Uittreksel uit het vergunningenregister
A. LIGGING VAN HET TERREIN

Kadastrale nummers

09-E-12-B-3

Ligging

MARTELARENLAAN 4, 3010 Kessel-Lo

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Intrekking van de aanvraag door de
aanvrager
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0730
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen publiciteitsbord
26-07-2011
26-07-2011
neen, de procedure wordt bijgevolg stopgezet
28-07-2011

RO2017/1426
Particuliere aard
Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca,
diensten
wijzigen naar functie horeca
04-12-2017
Aanvraag ingetrokken op 15-12-2017

RO2000/0827
Publieke aard
Parkeerplaats
Aanleggen parking en fietsenstalling
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

KES RO73/117
Publieke aard
Parkeerplaats, Bijgebouw
bouwen 20 prefabgarges en 14 parkeerplaatsen
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
28-06-1973
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Dossiernummer Ruimte en Erfgoed
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO1997/0781
162/TW/300281/97
Publieke aard
Verbouwingen binnen vergund gebouw
vernieuwen van de doorgang onder de sporen
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
27-01-1998
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO1998/0994
Particuliere aard
Nieuwbouw handel
bouwen van een krantenkiosk
WEIGERING
04-02-1999
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse
regering

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State
Dossiernummer gemeente
Dossiernummer Ruimte en Erfgoed
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO2006/1395
06300641
Publieke aard
Nieuwbouw infrastructuren
bouwen van een voetgangersbrug en luifels
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
04-04-2007
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Dossiernummer Ruimte en Erfgoed
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp

Instantie die beslist over de aanvraag
Aard van de beslissing over de aanvraag
Datum van de beslissing over de aanvraag
Is de vergunning vervallen?

RO2007/0225
8.00/2/GSA.800082
Publieke aard
Andere
heraanleg van wegen en riolering en werken van
burgerlijke bouwkunde voor de Oude
Diestsesteenweg, het Locomotievenpad en het deel
Martelarenlaan Noord
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
VERGUNNING
24-12-2007
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag

Onderwerp

Datum aanvraag (afgifte of aangetekend)
Dossier volledig?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2007/1165
Particuliere aard
Nieuwbouw kantoren, Nieuwbouw handel, horeca,
diensten (bvb banken, winkels, winkelcentra),
Nieuwbouw meergezinswoning
Nieuwbouwproject "De Kop van Kessel-lo". Bouwen
van parkeergarage voor 975 wagens en
gebouwencomplex met woontoren (33 app),
kantoorgebouwen, budgethotel, fietsenparking (1600
fietsen) en supermarkt
29-10-2007
ja
VERGUNNING
07-03-2008
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse
Regering?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag (afgifte of aangetekend)
Dossier volledig?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2008/0519
Particuliere aard
Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken,
winkels, winkelcentra), Nieuwbouw meergezinswoning
totaalproject Kop van Kessel-Lo (2e fase - deelzone
midden)
21-05-2008
ja
VERGUNNING
10-07-2008
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse
Regering?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp

Datum aanvraag
Datum ontvangstbewijs
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

RO2008/0819
Particuliere aard
Nieuwbouw kantoren
bouwen van de derde en laatste fase van totaalproject
Kop van Kessel-Lo, deelzone zuid, kantoren en een
publieksgerichte functie en de aanleg van een
openbaar plein
07-08-2008
07-08-2008
ja
13-08-2008
neen
VERGUNNING
10-10-2008
14-10-2008
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt
neen

Werd de vergunning geschorst door de
neen
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2010/0779
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van 3 lichtreclames in het gevelvlak van het
PARK INN hotel aan de "Kop van Kessel-Lo"
09-07-2010
09-07-2010
ja
16-07-2010
neen
VERGUNNING
20-08-2010
23-08-2010
ja
27-08-2010
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp

Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2010/0775
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van 3 lichtreclames in het gevelvlak en 1
haakse reclame bij het ETAP Hotel aan de "Kop van
Kessel-Lo"
09-07-2010
09-07-2010
ja
16-07-2010
neen
VERGUNNING
20-08-2010
23-08-2010
ja
27-08-2010
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0145
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van publiciteit
22-02-2011
22-02-2011
ja
10-03-2011
neen
VERGUNNING
28-04-2011
03-05-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0309
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van publiciteit voor het restaurant van het
hotel van het project "Kop van Kessel-Lo"
01-04-2011
01-04-2011
ja
11-04-2011
neen
VERGUNNING
27-05-2011
30-05-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0308
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van publiciteit voor de handelsruimtes op het
gebouw "Kop van Kessel-Lo"
01-04-2011
01-04-2011
ja
11-04-2011
neen
VERGUNNING
10-06-2011
15-06-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2011/0873
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van publiciteitsbord SMATCH
13-09-2011
13-09-2011
ja
neen
WEIGERING
10-11-2011
14-11-2011
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2012/0035
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
publiciteitsbord Smatch
27-12-2011
ja
17-01-2012
neen
VERGUNNING
02-03-2012
05-03-2012
ja
28-03-2012
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2012/0335
Particuliere aard
Andere
voor horecazaak
15-03-2012
ja
22-03-2012

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

neen
WEIGERING
11-05-2012
14-05-2012
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2012/0571
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van lichtreclames (Ibis Budget Hotel)
09-05-2012
ja
16-05-2012
neen
VERGUNNING
19-07-2012
23-07-2012
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2012/1245
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van lichtreclame
15-10-2012
ja
05-11-2012
neen
VERGUNNING
04-01-2013
09-01-2013
ja
24-01-2013
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2013/0596
Particuliere aard
Verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca,
diensten
(her)inrichten van een handelszaak in een bestaand
nieuwbouwproject.
25-04-2013
ja
16-05-2013
neen
VERGUNNING
19-07-2013
24-07-2013
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2014/0243
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van reclame
11-03-2014
ja
03-04-2014
neen
VERGUNNING
06-06-2014
18-06-2014
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2014/0827
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van een verlichte letterreclame op een luifel
10-07-2014
10-07-2014
ja
07-08-2014
neen
VERGUNNING
26-09-2014
06-10-2014
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2014/0810
Particuliere aard
Nieuwbouw handel, horeca, diensten (bvb banken,
winkels, winkelcentra), Nieuwbouw meergezinswoning
bouwen van een appartementsgebouw met
handelsruimtes
08-07-2014
08-07-2014
ja
05-08-2014
neen
VERGUNNING
17-10-2014
27-10-2014
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2014/0808
Particuliere aard
Nieuwbouw meergezinswoning
bouwen van studentenhuisvesting
08-07-2014
08-07-2014
ja
05-08-2014

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

neen
VERGUNNING
17-10-2014
24-10-2014
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Datum ontvangst door de gemeente
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Is de vergunning vervallen?

RO2015/0098
Particuliere aard
Verbouwen van/tot of uitbreiden van
gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
wijzigen van functie van 2 appartementen naar kantoor
23-01-2015
23-01-2015
ja
16-02-2015
neen
VERGUNNING
24-04-2015
30-04-2015
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
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Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2016/1136
Particuliere aard
Publiciteitsinrichtingen of uithangboren plaatsen of
wijzigen
plaatsen van verlichte publiciteit
29-09-2016
ja
26-10-2016
neen
VERGUNNING
16-12-2016
21-12-2016
ja
09-01-2017
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?
Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag

Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2016/1109
Particuliere aard
Gronden gebruiken, aanleggen of inrichten voor de
opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van
allerhande materi
wijzigen van de functie wonen naar vrij beroep
22-09-2016
ja
13-10-2016
neen
VERGUNNING
16-12-2016
21-12-2016
ja
28-12-2016
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?

v_MARTELARENLAAN_4_3010_Kessel_Lo_7334.docx - 7-4-2020 - p14

Dossiernummer gemeente
Type aanvraag
Aard van de aanvraag
Onderwerp
Datum aanvraag
Dossier volledig?
Datum notificatie volledigheid aan de
aanvrager
Werd de proceduretermijn verlengd met 30
dagen?
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Datum verzending beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

RO2017/1034
Particuliere aard
Andere
wijzigen van de functie van wonen naar kantoor
31-08-2017
ja
21-09-2017

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen?

neen

neen
VERGUNNING
01-12-2017
05-12-2017
ja
07-12-2017
Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?

GEACTEERDE MELDING
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd.
AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING
Er werden geen aanvragen tot verkavelingsvergunning ontvangen
Aanvragen voor een kopie van een verkavelingsvergunning richt je naar openbaarheid@leuven.be
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AANVRAAG TOT OMGEVINGSPROJECT
Dossiernummer gemeente
Dossiernummer loket
Deeldossier(s)
Projectnaam
Onderwerp stedenbouwkundige handeling
Datum aanvraag
Vergunningverlenende overheid
Dossier ontvankelijk en volledig?
Datum notificatie ontvankelijkheid en
volledigheid aan de aanvrager
Aard beslissing gemeente
Datum beslissing gemeente
Werd de beslissing aangeplakt?
Datum aanplakking beslissing
Is de vergunning vervallen?

VVO2018/0067
2018011810
stedenbouwkundige handeling(en)
wijzigen functie van appartement naar kantoor
wijzigen functie van appartement naar kantoor
04-02-2018
gemeente
ja
05-02-2018

Werd er beroep ingediend bij de deputatie?

neen

Werd er beroep ingediend bij de Raad voor
vergunningenbetwistingen?

neen

vergunning met voorwaarden
30-03-2018
ja
06-04-2018
verval zal onderzocht worden als hierom verzocht
wordt

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van neen
State?

MELDING OMGEVINGSPROJECT
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
Er werden geen aanvragen tot stedenbouwkundig attest ontvangen
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BOUWMISDRIJVEN
Dossiernummer gemeente
SO2016/0009
Datum van het proces-verbaal
Aard van de overtreding
Omschrijving van de aard van de overtreding appartement in gebruik als kantoor
Werd er beroep ingediend bij Hof van
neen
Beroep?
Dossiernummer gemeente
PV nummer gemeente
Dossiernummer Agentschap Inspectie RWO
Datum van het proces-verbaal
Aard van de overtreding

ROHM1981/07
1245
162/AB/93/81
19-06-1981
Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder
vergunning
Omschrijving van de aard van de overtreding Plaatsen van reclame
Datum van de vordering van de gewestelijke 19-06-1981
stedenbouwkundige inspecteur of van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Aard van de vordering van de gewestelijke
Geen vordering ingesteld
stedenbouwkundige inspecteur of van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
Werd er beroep ingediend bij Hof van
neen
Beroep?

Voor meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot
Professor Van Overstraetenplein 1, te 3000 Leuven – e-mail: handhaving@leuven.be.

de

dienst

bouwen,
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C. 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,
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 5.1.5. 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.
Door dit uittreksel is men niet ontheven van
omgevingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

het

aanvragen

en

verkrijgen

van

een

Datum: 7-4-2020
Op last van het college van burgemeester en schepenen:

Geertrui Vanloo
algemeen directeur

bij delegatie

Carl Devlies
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en
onroerend erfgoed

