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Identificatie van het onroerend goed

Ligging:

WESTERL 17

Afdeling 1 WAREGEM Sectie C Nr. 614 K

Uittreksel uit het plannenregister

Het plannenregister van de stad Waregem werd conform verklaard bij MB van 07/01/2006

1. Plannen

aard plan plannummer opmerking

Gewestplan 2.22_00007_00001 Gewestplan Kortrijk, datum (4 november 1977)
Bestemmingszone: woongebieden,
(Wegens de schaal van het gewestplan is de grens van de
bestemmingszone voor interpretatie vatbaar)

 

RUP 2.13_00138_00001 Solitaire vakantiewoningen - interfluvium, datum (25 juni 2015) |

RUP 2.13_00077_00021 Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - herziening, datum (21
juni 2018)

BPA 2.24_00605_00007 Gaverke, datum (14 september 2001)

Woningbouwgebieden / 3.01_00014_00001 Gaverke, datum (7 april 1998)
Woonvernieuwingsgebie
den

Meerinfo over Bijzondere plannen van aanleg, Ruimtelijke uitvoeringsplannen zie website:
http: //www.waregem.be/dienstverlening-bestuur/andere-diensten/leefomgeving/ruimtelijke-planning

2. Verordeningen
 

 

 

Verordeningsnr. Verordening

| 2.33_00005_00001 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband (9 juni 2017)
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2.33_00007_00001 Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten (23 juli

 

   

 

2008)

'2.33_00008_00001 “Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en |
fietsenstallingen (10 september 2015)

2.31_00002_00001 ‘Algemenebouwverordeninginzakevwegenvvoor voetgangersverkeer (29 april 1997) :

"2.33_00004_00001 Gewestelijke stedenbouwkundige verordehing weekendverblijven(8 juli 2005)

2. 33_00006_00001 Gewestelijke stedenbouwkundigeverordeninginzake toegankelijkheid (5 juni 2009)
2. 33,(00003_¢00002 : Gewestelijke stedenbouwkundigeverordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en
| buffervoorzieningen(5 juli 2013)
L 5 . = - - oo - - -

3. Inventarisatie:

De panden zijn niet opgenomenin de inventaris van de leegstand gebouwen en/of woningen.
Voor de ongeschikte en / of onbewoonbare woningen dieneninlichtingen te worden opgevraagd bij Wonen-
Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 93, 8200 Brugge.

Opmerkingen:

Hetuittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één door de aanvrager opgegeven perceelnummerin het
plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale
perceelnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn;
Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk
uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles watingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
Het plannenregister bevat momenteel enkel informatie over de gewestplannen, de BPA's, de RUP's en de
verordeningen. Andere plannen zoals rooilijn- en onteigeningsplannen zijn niet opgenomen in het plannenregister.
Verkavelingen vindt u terug in het vergunningenregister.

 

Uittreksel uit het vergunningenregister

Het eerste deel van het ontwerp van het vergunningenregister werd gunstig geadviseerd door de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar op 28.05. 2008 en bevat de dossiers tot en met 1962. (voor zover deze in ons stadsarchief beschikbaar zijn). Conform de
bemerkingen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt het vergunningenregister continu verder aangevuld.

45 Aanvragen tot stedenbouwkundig vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning(os)
, Dossiernr. B/1992/4254
Aanvrager: Bossuyt Filips

Onderwerp: aanbouwententoonstellingsruimte

Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund
j=EN - ee _
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 27 oktober 1992
 
  

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege

h
e
d

 

   

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege |Niet beoordeeld
Podeees fiseee

Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag | 3 december 1992
pna! eeen sails z 4
| Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag | Vergund

Stedenbouwkundige vergunning(oi)
Dossiernr. B/2004/25
Aanvrager: Provinciebestuur West-Vlaanderen - Provinciehuis Abdijbeke

Onderwerp: herstructureren van bestaande tentoonstellingsruimte van art box

Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
 

T22 januari 2004
   

 

 

|

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege |
t

|[Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege | e
n

 

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie



Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag
 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

Stedenbouwkundige vergunning (oi)
Dossiernr. B/2004/280
Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
Onderwerp: plaatsen van een lichtreclame be-part
Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege
 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege
 

Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag
  Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure

Dossiernr. B/2009/377
Aanvrager: Provinciebestuur West-Vlaanderen - Provinciehuis Abdijbeke

Onderwerp: plaatsen van verlichte totemzuil
Status: Beslist in eerste aanleg - Vergund

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege
 

Datum van beslissing van het schepencollege over de aanvraag
  Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige attesten

2 juni 2004

|Vergund

 

22 juni 2004

'8 februari 2005
Vergund
 

—

‚12 oktober 2009

1 februari 2010

Vergund

 

Geen Info. In het vergunningenregister werden enkel de attesten opgenomen vanaf 01/01/1998 tot heden.

3. Aanvragen tot Planologische attesten

Geen Info.

4. Bouwmisdrijven

GeenInfo.

5. Planschade en Planbaten

Geen Info.

6. Aanvragen tot verkavelingsvergunningen

Geen Info.

7. Meldingen

Geen Info.

8. Vergund geachte gebouwen

Geen Info.

 

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie  



9. Omgevingsvergunningen

Geen Info.

Opmerkingen: Het uittreksel uit het vergunningenregister 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 dertijd gewijzigd zijn. 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.
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of van een
verkavelingsvergunning, indien deze nodig zoudenzijn.

Namens het Stadsbestuur

     Bruno De Backer

Adjunct-algemeendirecteur

Kurt Vanryckegh
Burgemeester

 

Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie

 

 


