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U.Ref
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Adres:
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Kadastrale oppervlakte:
Huidige eigenaar(s):
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Dinselstraat 10/21 - Genk
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IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Genk
DINSELSTR 8/ 10
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2239m²
Staskowiak Robert
Speelmans Amanda
Canini Ivana
HEIMAD
Cucciarre Roberto
Essig Karin
Mastronardi Deborah
Meyers Véronique
Canini Tamara
Canini Barbara
Wasbauer Ingrid
Staskowiak Diana
Stas Stefan
Anthonissen Dirk
Bollen Gert
Staskowiak Elvira
Knevels Koen
Vandormael Carine
Canini Deborah
Metten Marie
Baeten Vera
Fiddelaers Gertrudis
Staskowiak Sonia
Bijnens Maria
Staskowiak Philip
Bollen Joseph
Canini Sergio
Distelmans Benny
Nijs Brigitte
Knevels Tilman
Pixner Wolfgang
Knevels Raf
Dudek Sabine
Dewachter Kris
IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL
GENK 1 AFD
I
1125H
ALG.GEM.DELEN GEB
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OVERZICHT PLANNEN
Gewestplan
Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Origineel gewestplan Hasselt - Genk
GWP_02000_222_00019_00001
3/04/1979
Besluit tot goedkeuring

Bestemming 1:

woongebieden

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk
Naam
Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk
Algemeen PlanId
RUP_02000_212_00002_00000
Datum goedkeuring
20/06/2014
Processtap
Besluit tot goedkeuring
Bestemming 1:

Afbakeningszone Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Centrum 9 (Op het Dinsel)
BPA_71016_224_00034_00000
10/02/1964
Besluit tot goedkeuring

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Centrum 9 (Op het Dinsel)
BPA_71016_224_00034_00001
10/03/1987
Besluit tot goedkeuring

Bestemming 1:
Bestemming 2:

zie dossier
zie dossier

Stedenbouwkundige Verordening
Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap
Opmerking

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van
gebieden voor dergelijke verblijven
SVO_02000_233_00002_00001
8/07/2005
Besluit tot goedkeuring
de verordening is van toepassing op het grondgebied van het ganse gewest.

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap
Opmerking

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
SVO_02000_233_00003_00001
5/06/2009
Besluit tot goedkeuring
de verordening is van toepassing op het grondgebied van het ganse gewest.

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap
Opmerking

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
SVO_02000_233_00004_00001
5/07/2013
Besluit tot goedkeuring
de verordening is van toepassing op het grondgebied van het ganse gewest.

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap
Opmerking

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
SVO_02000_233_00005_00001
9/06/2017
Besluit tot goedkeuring
de verordening is van toepassing op het grondgebied van het ganse gewest.

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Gemeentelijke verordening m.b.t. beplantingen - waardevolle bomen
SVO_71016_233_00006_00001
20/02/1997
Besluit tot goedkeuring

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Gemeentelijke verordening m.b.t. bouwvrije strook
SVO_71016_233_00007_00001
4/02/2016
Besluit tot goedkeuring

Naam
Algemeen PlanId

Gemeentelijke verordening m.b.t. parkeren
SVO_71016_233_00008_00001
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Datum goedkeuring
Processtap

19/12/2007
Besluit tot goedkeuring

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Gemeentelijke verordening m.b.t. reclame
SVO_71016_233_00009_00001
28/11/1975
Besluit tot goedkeuring

Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap
Opmerking

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
SVO_02000_233_00014_00001
29/04/1997
Besluit tot goedkeuring
de verordening is van toepassing op het grondgebied van het ganse gewest.

Rooilijnplan (gemeentelijk)
Naam
Algemeen PlanId
Datum goedkeuring
Processtap

Dinselstraat
ROO_71016_243_00088_00001
15/05/1962
Besluit tot goedkeuring
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

B.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL"
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.
Gemeentelijke dossiernummer: RO1969/0299
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande woning met badkamer en achterkeuken
Aanvrager: Steegmans
Aanvrager adres: Dinselstraat 8/10 3600 Genk
Datum aangetekende zending aanvraag
07/04/1970
Dossier volledig?
Ja
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
17/04/1970
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 beslissing aangevallen bij de Raad van State?
Nee
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.
Gemeentelijke dossiernummer: RO1992/0265
Onderwerp: het slopen van een woning en het oprichten van een meergezinswoning (7) en appartementen (9).
Aanvrager: MEUWIS JAN
Aanvrager adres: De Hutten 97 3600 Genk
Datum aangetekende zending aanvraag
03/07/1992
Dossier volledig?
Ja
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
12/08/1992
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 beslissing aangevallen bij de Raad van State?
Nee
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.
Gemeentelijke dossiernummer: RO1994/0308
Onderwerp: het wijzigen van een kelderruimte in woongelegenheid
Aanvrager: MEUWIS JAN
Aanvrager adres: De Hutten 97 3600 Genk
Datum aangetekende zending aanvraag
Dossier volledig?
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie?
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering?
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State?

10/06/1994
Ja
28/09/1994
Vergunning
Nee
Nee
Nee

B.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundig attest werd of wordt behandeld.
Gemeentelijke dossiernummer: 05191-SA1
Onderwerp: /
Aanvrager: MARIA STEEGMANS
Aanvrager adres: 3600 GENK
Datum van de beslissing over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

29/01/1992
het overwogen project en de modaliteiten ervan komen in
aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning of een
verkavelingsvergunning.

Voor deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen bouwmisdrijven opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossiers opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen verkavelingsdossiers opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen meldingen opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen attesten woonrecht opgenomen in het vergunningenregister.
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Voor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of constructies opgenomen in het vergunningenregister.
Voor deze onroerende goederen zijn er geen omgevingsvergunningen opgenomen in het vergunningenregister.
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Als de vraag niet beantwoord wordt, kan de Stad Genk daar geen informatie over verschaffen. Je kan de informatie dan vinden via de daarvoor best
geëigende kanalen, zoals bv. geopunt.be
RUIMTELIJKE ORDENING
JA NEE
Het onroerend gebied is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven.
X

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

JA

Zo ja, voor volgende activiteit of inrichting:
Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) milieuvergunningsreglementering vastgesteld.
zo ja, de volgende overtredingen (misdrijven en inbreuken)
Voor zover bekend was er vóór 1 juni 2015 een inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen
opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO) of was er na 31 mei 2015 een inrichting gevestigd met een risico voor
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 van Vlarem I).
zo ja, de volgende inrichting of activiteit is of werd geëxploiteerd:
Het onroerend gebied is gelegen in een beschermingszone rond grondwaterwinning.
Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheerplan?
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:
Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing.
In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed.

NEE
X

X

X
X
X

centraal gebied
Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

X

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE
Het onroerend goed is gelegen in:
een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
- in het kader van de wetgeving op de economische expansie
- met steun van het Vlaamse Gewest
Het onroerend goed is opgenomen in:
De gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
zo ja, sinds:
De gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
Het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen
Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning.

JA

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
Voor zover bekend is het onroerend goed:
- opgenomen in een 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
- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

JA

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut:

JA

NEE

X

X
X

NEE
X
X
X
X
X
X
X

NEE

Zo ja volgende:
bouwverbod binnen 100 m van de rand van een bos
bouwverbod binnen 10 m van de landsgrens of 5 m van de grensweg
bouwvrije strook langs autosnelwegen
voet- en jaagpaden
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
plaatsing van elektriciteitsleidingen
vervoer van gasachtige producten
bouwverbod in de nabijheid van luchthavens
andere:
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BELASTINGEN
Op het onroerend goed zijn gemeentebelastingen van toepassing
Toestand 1.1.2020 - vigerende reglementen

JA

NEE

zoja met als voorwerp:
- leegstandsheffing op gebouwen en woningen - regl. nr.42
- heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen - regl. nr.4
- heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen - regl. nr.4
- belasting op tweede verblijven - regl. nr.85
- verblijfsbelasting - regl. nr.82
- belasting op kamers - regl. nr.42

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

Hilde De Wilde

Wim Dries

algemeen directeur

burgemeester
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