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Informatieoverdracht onroerende goederen

Geachte,
U vindt hierbij het inlichtingenformulier vastgoedinformatie en het stedenbouwkundig uittreksel
betreffende het vastgoed gelegen in Breestraat 19 te 3850 Nieuwerkerken .
Kadastrale gegevens: 04 e Afdeling, sectie A , perceelnummer 603H .
Gelieve binnen de dertig dagen na dit schrijven het bedrag van € 62 over te schrijven op rekeningnummer
BE 62 0910 0048 8261 met in de mededeling de vermelding van ons kenmerk VAST2020/00124 .

Met vriendelijke groeten

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur
Evi Jans

De Burgemeester
Dries Deferm

Administratief Centrum - Kerkstraat 113 – 3850 Nieuwerkerken
Tel.: 011 48 03 60
Dexia: 091-0004882-61

Fax: (011) 6737 00

e-mail: info@nieuwerkerken.be

IBAN: BE62 0910 0048 8261 BIC: GKCCBEBB

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
DOSSIERNUMMER: VAST2020/00124
GEMEENTE: Nieuwerkerken, dienst Ruimtelijke Ordening, Kerkstraat 113 – 3850 Nieuwerkerken
DATUM opmaak document : 22 juni 2020
U. REF.:

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam : Immo Swevers
Hoedanigheid : Immobiliënkantoor als aanvrager
Adres :Havermarkt 34
3500 Hasselt
Datum van de aanvraag :9 juni 2020

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

kadastrale omschrijving :
afdeling 04 sectie A nummer 603H
kadastrale aard: HUIS
Oppervlakte: 0
Jaar einde opbouw:
Gegevens eigenaar:

adres :
Breestraat 19 , 3850 Nieuwerkerken

PLANNENREGISTER UITTREKSEL
Datum: 22 juni 2020

PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL
Landbouwgebieden
1.09_00001_00001 Landbouwgebieden tussen Gete en Herk, tussen Herk-de-Stad, Alken en
Nieuwerkerken: goedgekeurd ( 5 december 2005)

Gewestplan
2.22_00021_00001 Koninklijk besluit van 5 april 1977 - Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren:
goedgekeurd ( Koninklijk Besluit 5 april 1977)
Bestemming: woongebieden ART. 5
1. De woongebieden
1.0 De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Bijzonder Plan van Aanleg
2.24_00001_00001 BPA Wouterveld wijzigingsplan: goedgekeurd ( Ministerieel Besluit 17 augustus
1992)
Bestemming: zone voor open bebouwing Artikel 9. Zone voor open bebouwing
a. Bestemming
Dit gebied zal dienen tot het oprichten van woongelegenheden. Zijn eveneens toegelaten als
nevenfunctie : handelsondernemingen, huisnijverheden en diensten. De nodige maatregelen dienen
getroffen teneinde niet te schaden aan de woonomgeving.

b. Alleen vrijstaande woningen en tweewoonsten mogen worden opgericht.

c. Inplanting en verkaveling
De inplanting dient te geschieden binnen de grafisch aangeduide zone op het plan. De niet bebouwde
gedeelten van deze strook (o.a. in geval uiterste grenzen worden aangegeven) zullen zich richten naar
de voorschriften van de overeenstemmende zones (o.a. die van de achteruitbouw-strook aan de vooren zijgevelzijde en die van de zone voor koeren en hovingen aan de achtergevelzijde).
De afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel tot de laterale grens van de kavel moet ten

minste- 3 m bedragen. De breedte van de voorgevel bedraagt minimum 7 m en maximum 2/3 van de
kavelbreedte. Voor een tweewoonst is de minimum perceelsbreedte per perceel 12 m en voor
alleenstaande bebouwing is de minimum perceelsbreedte 18 m. Bij bestaande percelen met kleinere
afmetingen kunnen afwijkingen worden toegestaan.
Het peil van het gelijkvloers mag niet hoger liggen dan 60 cm boven het peil van de voorliggende weg.
Evenwel wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 40 cm hoger of lager ligt dan het wegpeil, dienen
bijzondere maatregelen genomen opdat de inplanting van de constructie, qua hoogteligging, op een
esthetisch en stedebouwkundige verantwoorde manier gebeurt, t.o.v. het straatbeeld in het algemeen.
Men dient ervan uit te gaan dat aan het bestaande maaiveld zo weinig mogelijk wordt veranderd en dat
het peil van het gelijkvloers van de woning t.o.v. dit maaiveld tot een minimum wordt beperkt.
Trappen, terrasjes en aanvulling van meer dan 45 cm hoogte zijn verboden in de bouwvrije strook t.o.v.
de weg en de zijdelingse perceelsgrenzen. Uitgravingen in de zijdelingse bouwvrije strook ten behoeve
van garageafritten, moeten minimum 1.00 m van de perceelsgrens verwijderd blijven.

d. Hoogte en diepte
Deze is aangegeven op het plan.
Zone Z :maximaal twee bouwlagen toegelaten.
Hoogte maximum 6,00 m vanaf dorpel tot de bovenkant gevelbekroning.
De maximum diepte der gebouwen is aangegeven op het plan en in alle geval beperkt tot 17 m
ongeacht de eventueel op plan aangegeven grotere bouwdiepte. De maximum diepte van de
hoofdgebouwen op de verdieping is 12.00 m.
De meerdiepte van het gelijkvloers mag plat afgedekt worden, mits een verantwoord geheel verkregen
wordt.
Voor bestaande gebouwen, die het maximum volume overschrijden, zijn slechts instandhoudingswerken
toegelaten.
Bij afbraak en wederopbouw moet de nieuwbouw beantwoorden aan de bij-horende voorschriften van
het B.P.A.

e. Daken
Zone Z op plan
Schuine daken zijn verplicht, bij voorkeur zadeldak. De daknok kan evenwijdig zijn met de voorgevel of
loodrecht hierop. De helling kan variëren tussen min. 30° en max. 60° met een nokhoogte van max.
7 m boven de kroonlijst. In geval het hoofdgebouw o.w.v. de vorm niet door één enkele dakkap kan
worden afgedekt moet het resterende gedeelte met een analoog hellend dak worden afgedekt.
- Dakkapellen zijn toegelaten tot maximum 1.50 m breedte en 1.50 m hoogte op 1.00 m onderlinge
afstand en op minimum 1.00 m afstand van het midden van de scheidingsmuur. Zij kunnen eveneens
van een schuine bedaking worden voorzien, of plat afgedekt worden.
- Venster in het dakvlak - maximum 1.50 m breed en 1.50 m hoog en op minimum 1.00 m onderlinge
afstand en op minimum 1.00 m afstand van het midden van een scheidingsmuur.
- Dakterrassen zijn slechts toegelaten op minimum 1.00 m afstand van het midden van de
scheidingsmuur of buitengevels en indien deze geïntegreerd zijn in de dakvorm. Borstweringen en
andere uitstekende elementen dienen binnen hetzelfde gave dakvlak aangebracht te worden.
- Schouwen worden ingeplant op minimum 2.00 m afstand van de voorgevel, maar bij voorkeur te
paard op de daknok.
f. Uitsprongen
Op de vlakken vastgesteld door de bouwlijnen mogen meer dan 15 cm uitspringen:
1.
de gevelbekroning tot maximum 50 cm;
2.
in de open zijgevels van het hoofdgebouw enkel op de verdiepingen, een open uitbouw van
maximum 0.60 m diep op een minimum afstand van 2.40 m van de perceelsgrens;
3.
aan de voorgevel op de verdieping losstaande uitbouwen van maximum 0.90 m diep op
minimum 0.95 m van het rijvlak of parkeerstrook. De totale breedte bedraagt max. 2/3 van de
voorgevel en op min. 1 m van de scheidingsmuur;

4.

aan de achtergevel op de verdieping een open uitbouw van maximum 0.90 m diep en op
minimum 1.90 m van de gemeenschappelijke muren en de breedte is beperkt tot 2/3 van de
gevelbreedte.

g. Algemeen architectonisch voorkomen
De architectuur van alle nieuwbouw zal waardig en eenvoudig zijn. Iedere constructie of groep
constructies dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omgeving en tevens op zichzelf
een harmonisch geheel te vormen o.a. door gepast gebruik van de aard en de kleur van de materialen,
vormgeving en volume van eenzelfde bouwblok.
h. Materialen
1) Alle buitengevels en alle overige zichtbare delen van het gebouw zullen uitgevoerd worden volgens
bijgaande voorschriften:
- in een welgevormde gevelsteen of natuursteen;
- de kleur zal aangepast zijn aan de architectuur van de gebouwen in de omgeving;
- in alle andere fantasiematerialen op voorwaarde dat deze esthetisch verantwoord zijn.
2) De hellende daken zullen worden afgedekt met pannen, riet, natuurleien of antracietkleurige
kunstleien in horizontaal verband of esthetisch verantwoorde kleinschalige materialen. In geval van een
tweewoonst is éénzelfde dakbedekking verplichtend. Aanhorigheden komen onder dezelfde dakkap.
i. Overgangsbebouwing
Vrijblijvende delen van de gemeenschappelijke muren zullen door de vorm en het volume van het op te
richten gebouw een harmonisch geheel vormen en met een geschikte gevelsteen afgewerkt worden.

Bestemming: voortuinstrook Artikel 11. Voortuinstrook en afsluitingen op perceelscheidingen
Bestemming
Gebouwen zijn niet toegelaten in de voortuinstrook. Een beplanting is verplicht. De verharding bedraagt
max. 35 % van de oppervlakte.
Afritten naar garages onder het peil van de weg zijn in deze zone niet toegelaten.
Afsluitingen
Deze mogen op de rooilijn in metselwerk of enig ander esthetisch verantwoord materiaal uitgevoerd
worden. De hoogte is beperkt tot 0.75 m. Een haagbeplanting in streekeigen groen mag eveneens
aangeplant worden met een max. hoogte van 1.70 m.
Op de vrijblijvende perceelscheidingen zullen de afsluitingen uitgevoerd worden in een haagbeplanting
met een max. hoogte van 1.70 m, een afsluiting in degelijk siermateriaal, o.a. hout, is eveneens
toegelaten.
Afsluitingen op de gemeenschappelijke perceelsscheidingen in geval van gekoppelde of
aaneengesloten bebouwing, mogen uitgevoerd worden in het verlengde van de mandelige muur der
gebouwen, in metselwerk tot een maximum hoogte van 2.60 m en een lengte van 6.00 m. De
meerdiepte moet uitgevoerd worden in een haagbeplanting met streekeigen soorten met een maximum
hoogte van 1.70 m. In voorkomend geval kan eveneens een afsluiting in degelijk siermateriaal toegela ten worden.

Bestemming: zone voor koeren en hovingen
Bestemming

Artikel 10. Zone voor koeren en hovingen

Deze zone is uitsluitend bestemd voor privaat koeren en hovingen.
Het oprichten van bijgebouwen, aanvullend op de hoofdbestemming van het hoofdgebouw,
(bergplaatsen en stallingen) is onder volgende voorwaarden toegelaten, voor zover zij de bestemming
van de zone en het openbaar domein niet schaden :
Inplanting
1. Ze mogen nergens op minder dan 6.00 m achter de achtergevellijn van de gebouwen worden
opgericht, tenzij de perceelsdiepte dit niet toelaat. De afstand tot de laterale perceelsgrens moet ten
minste 3 m bedragen ofwel gekoppeld aan een bestaande blinde gevel.
2. De globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot een maximum van 40 m2.
3. Maximum hoogte 3 m tot kroonlijst. bakvorm is vrij. In geval van gekoppelde bijgebouwen moet
eenzelfde bedaking voorzien worden. Voor duiventillen kunnen hoogte afwijkingen worden toegestaan.
4. Dezelfde materialen dienen gebruikt als voor het hoofdgebouw (de hoofdgebouwen in geval van
koppeling). Tuinhuisjes en duiventillen mogen ook opgericht worden, maximum oppervlakte 10 m2, en
met dien verstande dat esthetisch verantwoorde materialen en bij voorkeur hout worden aangewend.

Bestemming: openbare wegenis Artikel 14: Wegenis
Deze wegen dienen om het plaatselijk verkeer op te vangen. De normale wegkode is hier van
toepassing. De overgangen naar andere soorten wegenis moeten duidelijk gemerkt worden. Langs deze
weg kunnen groenbeplanting en hoogstammige bomen voorzien worden.

Bouwverordening(en)
2.31_00002_00001 dansgelegenheden: goedgekeurd ( Koninklijk Besluit 25 september 1979)
2.31_00001_00001 Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de
Vlaamse Regering 29 april 1997)

Stedenbouwkundige verordening(en)
2.33_00005_00001 Verordening Breedband: goedgekeurd ( Ministerieel Besluit 9 juni 2017)
2.33_00001_00003 Hemelwaterputten (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering
10 september 2010)
2.33_00002_00001 Weekendverblijven (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 8
juli 2005)
2.33_00003_00004 Toegankelijkheid (gewestelijk): goedgekeurd ( Besluit van de Vlaamse Regering 10
juni 2011)

Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden
3.01_00002_00001 Kozen Kern: goedgekeurd ( 1 januari 1999)

VERGUNNINGENREGISTER
Datum: 22 juni 2020

0.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "NIEUW STELSEL"
nihil
0.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE
RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"
nihil
0.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL"
nihil
0.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009
nihil
0.5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 2009
nihil
0.6. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN
nihil
0.7. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel)
nihil
0.8. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel)
nihil
0.9. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (systeem 2009)
nihil
0.10. BOUWMISDRIJVEN

0.11. PLANBATEN
nihil
0.12. PLANSCHADE

nihil
0.13. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "NIEUW STELSEL"
nihil
0.14.

AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE
RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"

nihil
0.15. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"
nihil
0.16. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009
nihil
0.17. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE
nihil
0.18. OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag tot omgevingsvergunning werd of wordt behandeld.
Dossiertype: Melding omgevingsvergunning
Gemeentelijk dossiernummer: M/2019/00033 – bronbemaling voor de aanleg riolering
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019057144
Onderwerp: nieuwerkerken, Breestraat en Neercosenstraat
Status: Aktename
0.19. MELDING
nihil

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden
20.1

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………

Ja

Nee

X

Archief: dossier gekend?JA/NEE
20.2

Voor zover bekend is op het onroerend goed een NIET-VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:
………………………………………………………………………..
……………………………………………………

X

Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN milieuvergunning***
van toepassing.
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:
………………………………………………………………………..
……………………………………………………

X

*** Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARABexploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAMregister van verontreinigde gronden.

X

20.4

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied.

X

20.5

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied

X

20.6

Het onroerend goed is opgenomen in een bosheersplan

X

20.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing:
..................................................................................................................

X

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE
Datum: 22 juni 2020

Ja

30.1

Nee
X

Het onroerend goed is opgenomen in:
De gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
zo ja, sinds:

30.2

De gewestelijke inventaris van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen

X

zo ja, het onroerend goed is opgenomen in: de gewestelijke inventaris van:
- verwaarloosde woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
- ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds:
30.3

- Het gemeentelijk leegstandsregister
zo ja, sinds:

X

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Ja
40.1

Voor zover bekend is het onroerend goed:
- opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde monumenten
- een definitief beschermd monument
- opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads-of dorpsgezichten
- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
- gelegen in een beschermd landschap
- opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones
- gelegen op een bodem met archeologische waarde
- opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische monumenten
en/of zones
- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Nee
X

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Ja
50.1

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden
van openbaar nut
zo ja, volgende:
- ondergrondse inneming voor:
- plaatsing van elektriciteitsleidingen
- vervoer van gasachtige producten
- andere:
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- bouwvrije strook langs autosnelweg
- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
- opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
- voet- en jaagpaden (buurtwegen)

Nee
X

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja
60.1

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing:
- algemene milieubelasting
- leegstandsheffing op gebouwen en woningen
- heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
- heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
- belasting op niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie en
palend aan een uitgeruste weg
- belasting op tweede verblijven
- belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans

Nee
X

OPMERKINGEN
Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie geeft informatie over één of meerdere door de aanvrager
opgegeven perceelsnummers. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo
kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.
Het feit 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.
Deze inlichtingen hebben een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de informatie.
Door dit inlichtingenformulier is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.
Datum :22 juni 2020
Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur,
Evi Jans

De Burgemeester,
Dries Deferm

