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VAOOO4485
Stedenbouwkundig uittreksel EUR

Betreft: informatie overdracht onroerende goederen

Ingesloten bezorg ik u de gebruikelijke aanvraag om stedenbouwkundìge inlichtingen.

Mag ik u vragen mij deze inlichtingen omtrent het betreffende goed zo spoedig mogelijk te laten
kennen.

Zou u mij bovendien het stedenbouwkundig uittreksel willen bezorgen?

De kosten worden u op eerste verzoek voldaan.

In afwachting, hoogachtend,



MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente

vak in te vullen door de aanvrager Dossiernr. : 20-0408 - EC / elke.nolar_iaa@demerdiest.be
IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: ....................................................... Jan Van Gorp en Thierry Arnauts, geassocieerde notarissen
Beroep: ..................................................... Notaris
Adres: ....................................................... Refugiestraat 1

3290 Diest
Datum van aanvraag: ............................... 13 december 2021

vak In te vullen door de aanvrager

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente: ............................................... Tessenderlo
Deelgemeente: ......................................... Tessenderlo
Postnummer: ............................................ 3980
Straat: ....................................................... Heiveld
Huisnummer ............................................. 41
Busnummer ..............................................
Type onroerend goed": ............................ Eengezinswoning

Huidige eigenaar(s) + adres: Mevrouw ENKELS Els
De heer EN KELS Wouter
De heer ENKELS Jan

Toekomstige eigenaar(s) **
IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

Kadastrale afdeling: ................................. vierde
Kadastrale sectie ...................................... D
Kadastraal perceelnummer": .................. 0663FP0000
Kadastrale aard: ....................................... Woonhuis

* doorhalen wat niet van toepassing is

"' indien niet recent: situeringsplan toevoegen

| Datum opmaak van document: dd. 13 december 2021



".

vak in te vullen door het gemeentebestuur

Dit onderdeel vervalt (minstens ten d
OVERZICHT PLANNEN

beschikt (zie toelichting)

1. Naam gewestplan...ktû$íâílzr.éâ Z
Datum goedkeuring dd 3/ï/192f
Datum wijziging dd / !

zo ja, met bestemming
- woongebied
- woonuitbreidingsgebied
- woonpark
- woongebied met landelijk karakter
- woongebied met cult., historische of esthetische waarde
- industriegebied
- gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebied voor KMO
- dienstverleningsgebied
- agrarisch gebied

- landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- bosgebied
- natuurgebied
- natuurgebied met wetensch. waarde of natuurreservaat
- parkgebied
- bufferzone
- gebied voor dagrecreatie
- gebied voor verblijfsrecreatie
- gebied voor gemeenschapsvborz. en openbare nutsvoorzieningen
- andere

ele) zodra de gemeente over een goedgekeurd planner- en vergunningenregister

Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor Interpre-
tatie vatbaar

Naam algemeen plan van aanleg /
Datum goedkeuring dd / /19
Datum wijziging dd / !
Bestemming 1:
Bestemming 2":
Bestemming 3":

JA
0

Naam bijzonder plan van aanleg 5.120." K-5ÌMÜÊWÊDatum goedkeuring dd/}lól'ï'2 / {.Datum wijziging dd / /
Bestemming 1: co EUR'- L'Í/" , ,

Bestemming 2":l 'A )_ L<,cr '7«°-\,Bestemming 3": vwr [, ì«,_,- {ik,/'

NEE



|_ :, _;
4. Naam gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)/ ..

Datum goedkeuring dd I /
Datum wijziging dd ! I
Bestemming 1:
Bestemming 2":
Bestemming 3**: /

5. Naam provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ..............................................
Datum goedkeuring dd / !
Datum wijziging dd I !
Bestemming 1:
Bestemming 2":
Bestemming 3":

þÿ�6�.� �N�a�a�m� �g�e�w�e�s�t�e�l�i�j�k� �r�u�i�m�t�e�l�i�j�k� �u�i�t�v�o�e�r�i�n�g�s�p�l�a�n�.�.�.�.�. &�.
Datum goedkeuring dd I !
Datum wijziging dd I !
Bestemming 1:
Bestemming 2":Bestemming 3": /-

7. Naam rooilijnplan .. .
þÿ�D�a�t�u�m� �g�o�e�d�k�e�u�r�i�n�g� �d�d� �/�  &�!
Datum wijziging dd ! I
Het rooilijnplan maakt deel uitvan een BPA of RUP JA NEE

/ (
8. Naam onteigeningsplan ............................................................

Datum goedkeuring dd I I
Datum wijziging dd [ I
Het onteigeningsplan maakt deel uitvan een BPA of RUP JA NEEx

9. Naam ruii- of herverkavelingspian / /
Datum goedkeuring dd / !
Datum wijziging dd / /
Het ruil- of herverkavelingspian maakt deel uit van een RUP JA NEE

10. Naam gemeentelijke (stedenbouwkundlge-, bou/we"þÿ�o�f� �v�e�r�k�a�v�e�l�i�n�g�s�v�e�r�o�r�d�e�n�i�n�g�) &� �.�.�.
Datum goedkeuring dd ! /
Datum wijziging dd / l

11. Naam provinciale stedenbouwkundige verordening .
Datum goedkeuring dd / /
Datum wijziging dd / I



, b
þÿ�.� �'� �.�.�.�-�_�,� �. &

þÿ�V� �.�  &�:�:�:�.�"

12. Naam gewestelijke stedenbouwkundige verordening "Datum goedkeuring dd I / /
Datum wijziging dd / /

13. Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit
volgens het Decreet complexe projecten JA NEE0 ,@' doorhalen wat nietvan toepassing is '

"' indien van toepassing

vak in te vullen door het gemeentebestuur

OVERZICHT VERGUNNINGEN
Dit onderdeel vervalt zodra de gemeente over een vastgesteld plannen» vergunningenreglsta beschikt (zie toelichting)

JA NEE14. Voor zover bekend behoort het onroerend goed tot een 0
niet-vervallen verkaveling of maakt deel uit van een niet
vervallen deel van een verkaveling die deels is vervallen:. , /Í /0/í Ïzo 13. datum. dd /zoja. referte: 5Q'V/ÏÔZË

deze verkaveling is gewijzigd 0 Fzo je. datum: dd / l

15. Is het onroerend goed begrepen in een herverkavelingsplan? O /ózoja, datum: dd / /
16. Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed

bouw-, verkavelings-, of stedenbouwkundige vergunningen of
omgevingsvergunningen afgeleverd.
zo ja, voor de volgende werken, handelingen of

functiewijz'gingen: % , 0- &C'tìî'bllü'f dd 4 [/ ""
- dd I l- dd I I

17. Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed

stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld 0 /ëzo ja, voor de volgende werken. handelingen of functiewijzigingen:

| | . |

0.0.Q.Q

\\\\\



'

vak In te vullen door het gemeentebestuur

20

30

30.1

30.3

RUIMTELIJKE ORDENING JA NEE
het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een
verkavelingsvergunning werd afgegeven 0

MILIEU EN NATUUR JA NEE
Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend
goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd,of milieumelding(en) ontvangen***. 0 ,Ó
zo je, de volgende inrichting |S vergund/gemeld:

ve.r.g.un.à ,u.)-t" .. . .. . .. .. .. . . dd / /
ve.r.g.u.n.á. tat... .. . dd / /

'" Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere
reglementeringen: ARAB-expioitatievergunning. afvalwatertozing.
afvalverwerking. grondweterwinning.

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen
op (een) milieuvergunningsreglementering(en)**" vastgesteld ,-flf KÍ
zo je, de volgende overtredingen (misdrijven en inbreuken)
zijn vastgesteld:

dd / I
dd I !
dd ! !

""" Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere
reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, etvalwatertozing.

þÿ�a�f�v�a�l�v�e�r�w�e�r�k�i�n�g�.� �g�r�o�n�d�w�a�t�e�r�w�i�(�n�n�i�n�g�, &

Voor zover téËlferlä%as ërÔâó°F juni°2015 âân inrichtli)r?g ) LILLWÈ'
gevestigd met een risico voor bodemverontreìniglng
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). 0 kl
zoja, de volgende inrichting of activiteit is of werd
geëxploiteerd:

Voor zover bekend ls of was er na 31 mei 2015 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 van Vlarem |). 0 [25
zo je, de volgende inrichting of activiteit is of werd
geëxploiteerd:

Voor informatie of een onroerend goed is gelegen in een
beschermingszone rond grondwaterwinning: www.qeoount.be



;. ',
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30.6

36.7
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40.1.1

40.2

40.2.1

40.2.2

ädza

403

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed

een bos? )&zo ja, is het perceel voor zover bekend , opgenomen ineen bosbeheersplan? 0 0
Vo'or infor-m_atie of het onroerend goed is gelegen in een'-
Vogel- of Habitatrichtlijngebìed: www.geopunt.be

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheer-fian-

van toepassing 0 ÍÛ
Voofirìformatie ofhet onroerendgoed is gelegen in een'beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied: www.qeoount.be.

Voor informatie over de voorwaarden voor het lozen van het
huishoudelijk afvalwater volgens de zoneringsplannen en de
saneringsplannen volgens de gebiedsdekkende uitvoeringsplamen:
www.oeonuntbe

Voor info-rmatie of het o%ërend goed is gelegen in een"
overstromingsgevoelig gebied of risicozone voor overstromingen: °www.waterinfo.be i

HUISVESTING. GROND- EN PANDENBELEID EN ECONGVIIE JA NEE

Het onroerend goed is gelegen in:

-in het kader van de wetgeving op de economische expansie
-met steun van het Vlaams gewest 00een industrieterrein aangelegd door de gemeente: %
fieÎonroerérÎd goed Is opgenoínën in:

bedrijfsruimten 0de gewestelijke inventaris van leegstaande enlof verwaarloosde ,
zoja. sinds: dd / / ?/
De gewestelijke inventaris van ongeschiktëèì onbewoonbare-'woningen en gebouwen 0zo ja, sinds: dd !

zo ja, sinds: dd
- het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwenzo ja, sinds: dd
- het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwenzo ja. sinds: dd

Ïhèt gemeentêlijkregìster van onbebouwde percelen _* # _

Er is eeíëdnformiteitsattéstàfgeleverd voorde Woningzo ja. op: dd / /
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd 0 \ìì



50.1

60

60.1

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Voor informatie of het onroerend goed opgenomen is op een
vastgestelde inventaris of beschermd erfgoed is:
geo.onroerenderfgoed.be

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met
andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
- ondergrondse inneming voor:

- plaatsing van elektriciteitsleìdingen
- vervoer van gasachtige producten
- aanleg van afvalwatercollector
þÿ�-�a�n�d�e�r�e�:� �-�. & &

- bouwvrlje strook langs autosnelweg
- bouwverbod in nabijheid van luchthavens
- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of
5 meter van de grensweg
- opruiming van struikgewas naast spoorwegen
en buurtspoorwegen
- erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 35°
categorie tbv. ruimingswerken
- voetwegen- of jaagpaden (buurtwegen)
- andere: -

00000 0 0 00000000 0

NEE

00000 0 0 00000000



. .:::"

70 GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN JA NEE
71.1 De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen In

verband met onroerend goed
- leegstandsheffing op gebouwen en woningen
- heffing op vemaarloosde woningen enlof gebouwen
- heffing op ongeschikte enlof onbewoonbare woningen enlof
gebouwen
- gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
- belasting op tweede verblijven-andere: -

00000 000

n

27 DEC 2021
De algemeen directeur, De burgemeester.



-C % Gemeente Tessenderch

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER
GEMEENTE TESSENDERLO

DOSSIERNUMMER

21 SU616

LIGGING VAN HET TERREIN '

Kadastrale omschrijving 49 afdeling. sectie D. perceel 663F

Adres Heiveld 41

DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Dossier: 1967100081

Onderwerp

Datum ontvangstbewijs

Datum beslissing van het schepencollege

Aard beslissing van het schepencollege

Werd beroep ingediend bij de deputatie?

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke
stedenbouwkundig ambtenaar?

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Status van het dossier

Resultaat van het dossier

AANVRAAG TOT MELDING

AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING

Dossier: 64VA027

Onderwerp

Datum ontvangstbewijs

Instantie die beslist over de aanvraag

woonhuis

2010611 967

2210611 967

Vergund

Nee

Nee

Nee

Beslist in eerste aanleg

Vergund

nieuwe verkaveling

3010911 964

Ambtenaar

Gemeentehuis - Markt 15A- 3980 TESSENDERLO - 013 66 17 15 - info@tessenderlo.be - www.tessenderlo.be
IBAN BE92 0910 0049 4123 - BIC GKCCBEBB - BTW 0207 470 330



Datum beslissing 16/10/1964
Aard beslissing Vergund
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee

Status van het dossier Beslist in eerste aanleg
Resultaat van het dossier Vergund
AANVRAAG TOT STEDEN BOUWKUNDIGE ATTESTEN

I

AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN

!

BOUWMISDRIJVEN

!

GEBOUWDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING)

!

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

!

AANVRAAG TOT MILIEUVERGUNNING

!

LEEGSTANDSDOSSIERS

[_

' OPMERKINGEN
|Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie, over één of meerdere door de
aanvrager opgegeven perceelnummers. rs opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie
gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd
zun.
Het feit dat in het vergunningenregìster 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.
Conform 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 het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning of van een verkavelingsvergunning. indien deze nodig zouden zijn.

Tessenderlo

Torn CîíîljansThi Fons Vealgemeen irecteur burge e r



UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER
GEMEENTE TESSENDERLO

DOSSIERNUMMER

21SU616

LIGGING VAN HET TERREIN _

Kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie D, perceel 663F

Adres Heiveld 41

DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

GEWESTPLAN

Gewestplan Hasselt-Genk
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Koninklijk Besluit 03/04/1979

Bestemming: woongebieden
Bestemming: woongebieden met landelijk karakter

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG

BPA Engsbergen - Sparrenweg
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Ministerieel Besluit 17/10/1988

Bestemming: Zone voor koeren en hovingen
Bestemming: Zone voor open bebouwing
Bestemming: Voortuinstrook

BOUWVERORDENING(EN)

Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 29/04/1997

Gemeentehuis - Markt 15A- 3980 TESSENDERLO - 013 66 17 15 - info@tessenderlo.be - www.tessenderlo.be
IBAN BE92 0910 0049 4123 - BIC GKCCBEBB - BTW 0207 470 330



STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING(EN)

Weekendverblijven (gewestelijk)
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 08/07/2005

Toegankelijkheid (gewestelijk)
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 10/06/2011

Tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders (provinciaal)
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 21/11/2012

Hemelwaterputten (gewestelijk)
Stadium plan: Goedgekeurd
Datum goedkeuring: Besluit van de Vlaamse Regering 05/07/2013

OPMERKINGEN '

1" Het uittreksel uit het plannenregìster geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager
opgegeven perceelnummers in het plannenregìster is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven
dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn;

2° Het feit dat in het plannenregìster vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend
is, ook effectief uitgevoerd is;

3° Conform artikel 5.1.1. 5 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van
burgemeester en schepenen verantvvoordeiijk voor de overeenstemming van het plannenregìster met de
stukken die erin moeten worden Opgenomen.

Torn Thijsmans Fons Vealgemeen directeur bur "EURter


