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ons kenmerk

RO/NB/2020/130

uw kenmerk

Pallieterdreef 7

datum

22 juni 2020

Stedenbouwkundig uittreksel
Geachte
Betreft:
1 afd/grobbendonk/, sectie C , nummer 66G5 - huis - Pallieterdreef 7
Huidige eigenaar(s): Carpentier Caroline Struyf Filip

Het gemeentebestuur beschikt sinds 28 november 2016 over een goedgekeurd plannen- en
vergunningenregister, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 beslist om vanaf 1 januari 2014 een
retributie te heffen op het samenstellen en invullen van het formulier stedenbouwkundige
inlichtingen betreffende een onroerend goed. Vanaf 1 januari 2014 is deze retributie
vastgesteld op 70 € per aanvraag.
U zal hiervoor binnenkort een factuur ontvangen.
Het is dus niet langer nodig hiervoor al een overschrijving te doen.

Vastgoedinformatie
IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente:

Grobbendonk

Adres:
Huidige eigenaar(s):

Pallieterdreef 7
Carpentier Caroline
Pallieterdreef 7 , 2280 Grobbendonk
Struyf Filip
Pallieterdreef 7 , 2280 Grobbendonk

Kadastrale afdeling:
Kadastrale sectie:

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL
1 AFD/GROBBENDONK/
C

Kadastraal perceelnummer:
Kadastrale aard:
Jaar einde opbouw:

66G5
HUIS

OVERZICHT PLANNEN
Gewestplan
Naam
Type
Plan_Id

Herentals - Mol: origineel gewestplan volgens KB van 28/07/1978
oorspronkelijk plan
2.22_00001_00001

Dossiernummer
Datum goedkeuring

GWP/01
28/07/1978

Stadium

goedgekeurd

Het perceel is gelegen in woongebieden

Stedenbouwkundige Verordening
Naam
Besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen van
08/02/2018 houdende vaststelling van een gemeentelijke
stedenbouwkundige algemene bouwverordening
Type

oorspronkelijk plan

Plan_Id
Dossiernummer

2.33_00005_00001
SVO/05

Datum goedkeuring
Stadium

08/02/2018
goedgekeurd

Naam

Type
Plan_Id
Dossiernummer

Besluit van de Vlaamse Regering van 09/06/2017 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake breedband
oorspronkelijk plan
2.33_00004_00001
SVO/04

Datum goedkeuring
Stadium

09/06/2017
goedgekeurd

Naam

Besluit van de Vlaamse regering van 05/07/2009 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid

Type
Plan_Id
Dossiernummer

oorspronkelijk plan
2.33_00003_00001
SVO/03

Datum goedkeuring
Stadium

10/06/2011
goedgekeurd

Naam

Besluit van de Vlaamse regering van 05/07/2013 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater
oorspronkelijk plan
2.33_00001_00001
SVO/01
05/06/2013
goedgekeurd

Type
Plan_Id
Dossiernummer
Datum goedkeuring
Stadium
Naam

Besluit van de Vlaamse regering van 08/07/2005 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van
gebieden voor dergelijke verblijven

Type
Plan_Id
Dossiernummer

oorspronkelijk plan
2.33_00002_00001
SVO/02

Datum goedkeuring
Stadium

08/07/2005
goedgekeurd

Bouwverordening
Naam

Type
Plan_Id
Dossiernummer
Datum goedkeuring

Besluit van de Vlaamse regering van 29/04/1997 houdende
vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen
voor voetgangersverkeer
oorspronkelijk plan
2.31_00001_00001
BVO/01
29/04/1997

Stadium

goedgekeurd

OVERZICHT VERGUNNINGEN
B.12. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"

Dossiernummer: 13010_2001_1741
Gemeentelijke dossiernummer: 037/239(01)
Dossiernummer van AROHM: 037/239(01)
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 13 loten

Aard van de aanvraag

Aanvraag voor een nieuwe
verkaveling (wonen of industrie)

Datum aangetekende zending aanvraag

20/05/1998

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

23/06/1998

Dossier volledig?

Ja

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

11/01/2002

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Vergunning

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?

Nee

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?

Nee

Is de vergunning vervallen?

Vergunning niet vervallen.

Motivering van het verval of niet verval

Tijdig voldaan aan de uitvoering
verkaveling

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Nee

Aantal fasen in de vergunning

01

Dossiernummer: 13010_2003_170
Gemeentelijke dossiernummer: 037/239(02)
Dossiernummer van AROHM: 037/239(02)

Onderwerp: WIJZIG

Aard van de aanvraag

Aanvraag voor de wijziging van een
vergunde verkaveling (wonen of
industrie)

Datum aangetekende zending aanvraag

09/07/2003

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

09/07/2003

Dossier volledig?

Ja

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

09/01/2004

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd geweigerd.

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?

Nee

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?

Nee

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Nee

Aantal fasen in de vergunning

01

B.14. AANVRAGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009

Dossiernummer: 13010_2013_89
Gemeentelijke dossiernummer: 2013/00053
Dossiernummer van AROHM: 037/239(01)
Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw
Aard van de aanvraag

Nieuwbouw eengezinswoning

Datum aangetekende zending aanvraag

24/06/2013

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

24/06/2013

Dossier volledig?

Nee

Is de medewerking van een architect verplicht?

Ja

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

26/08/2013

Werd de beslissing tijdig getroffen?

Ja

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Vergunning

Werd de beslissing aangevallen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen?

Beslissing niet aangevallen (of het
beroep bij de RvV is onontvankelijk).

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

Nee

Aantal fasen in de vergunning

01

Voor deze onroerende goederen zijn er geen omgevingsvergunningen opgenomen in het
vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige attesten opgenomen in het
vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenomen in het
vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen bouwmisdrijven opgenomen in het
vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossiers opgenomen in
het vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen meldingen opgenomen in het vergunningenregister
van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen attesten woonrecht opgenomen in het
vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.
Voor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of constructies
opgenomen in het vergunningenregister van de gemeente Grobbendonk.

MILIEU EN NATUUR
Voor zover bekend zijn er m.b.t. op het onroerend goed (een)
milieuvergunning(en) afgeleverd,
of milieumelding(en) ontvangen
voor afvalwaterlozing, afvalverwerking of grondwaterwinning)

JA NEE
X

zoja, voor volgende activiteit of inrichting:
Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een)
milieuvergunningsreglementering*** vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde
inrichtingen.

X

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een
activiteit uitgeoefend en/of is was er een inrichting gevestigd,
opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO

X

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond waterwinningsgebied
met zone 1

X

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond waterwinningsgebied
met zone 2

X

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond waterwinningsgebied
met zone 3

X

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in
een bosbeheersplan

X

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied
zo ja,:
dit gebied is integraal beschermd
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:

X

Het onroerend goed is gelegen in een zone woonkern

X

Het onroerend goed is gelegen in een zone individueel te optimaliseren
buitengebied

X

Het onroerend goed is gelegen in een zone collectief te optimaliseren buitengebied

X

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

JA NEE

Het onroerend goed is gelegen in:
een woonvernieuwingsgebied
een woningbouwgebied

X
X

Het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

X

de gewestelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen

X

de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen

X

het gemeentelijke register van onbebouwde percelen

X

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd

X

het Decreet Stadsvernieuwingsprojecten

X

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

JA NEE

Voor zover bekend is het onroerend goed:
- een definitief beschermd monument

X

- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

X

- gelegen in een beschermd landschap

X

- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

X

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

Luc Van Vlasselaer
Omgevingsambtenaar

