INLICHTINGENFORMULIER
VASTGOEDINFORMATIE
DOSSIERNUMMER: N2018-00155
GEMEENTE: Lummen, Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.
DATUM opmaak document: 16 maart 2018
Uw referentie: Lummen, Muggenhoekstraat 4
IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: SWEVERS VASTGOED
Hoedanigheid: Immobiliënkantoor als aanvrager
Adres: Koolmijnlaan 38
3550 Heusden-Zolder
Datum van de aanvraag: 14 maart 2018
IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Kadastrale omschrijving:
2e afdeling, sectie D, perceel 2075E
Kadastrale aard: BOUWLAND
Oppervlakte:
Jaar einde opbouw:
Gegevens eigenaar:
• Gilissen Jenny, Muggenhoekstraat 4 te 3560 LUMMEN
gelegen:
x: 208479.077 y: 185483.243 Op de Meuskenshoek
adres:

PLANNENREGISTER UITTREKSEL
PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCELEN

Gewestplan
2.22_00019_00001 Gewestplan Hasselt-Genk: Goedgekeurd (Koninklijk Besluit 3 april 1979)
Bestemming: landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
Overwegende dat landschappelijk waardevolle gebieden die gebieden zijn waarvoor bepaalde beperkingen
gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze
gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur
aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen
(artikel 15 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen);

Bouwverordening(en)
2.31_00400_00001 Vaststelling algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer:
Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 29 april 1997)

Stedenbouwkundige verordening(en)
2.33_00401_00003 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en
buffervoorzieningen: Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 5 juli 2013)
2.33_00402_00001 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven:
Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 8 juli 2005)
2.33_00403_00001 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van publieke
gebouwen: Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 5 juni 2009)
2.33_00005_00001 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband: Goedgekeurd (Besluit van
de Vlaamse Regering 9 juni 2017)

Onroerend erfgoed
4.07_00001_00001 Inventaris landschappelijk erfgoed: Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering 13
februari 2004)

Vogelrichtlijngebieden
5.03_00001_00001 Vogelrichtlijngebied De Demervallei: Goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse Regering
17 oktober 1988)

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL
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
nihil
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. GEBOUWEN
nihil
0.19. MELDING
nihil
MILIEU EN NATUUR
De automatisering van de milieuvergunningen is nog niet voltooid. Hierdoor kan deze rubriek nog onvolledig
zijn. Alle informatie omtrent milieuvergunningen dient te worden nagevraagd bij de Milieudienst.
HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE
Ja
40.1

Het onroerend goed is gelegen in:

Nee
X

een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
– in het kader van de wetgeving op de economische expansie
– met steun van het Vlaams gewest
40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

X

40.2.1 De gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte:

40.2.2 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

40.2.3 - Het gemeentelijk leegstandsregister:

X

40.3

X

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

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

Ja
50.1

Het onroerend goed is of gelegen in:
– een voorlopig beschermde archeologische site of in overgangszone
– een beschermde archeologische site of in overgangzone
– een voorlopig beschermd monument of in overgangszone
– een beschermd monument of in overgangzone
– een voorlopig beschermd cultuurhistorisch landschap of in overgangszone
– een beschermd cultuurhistorisch landschap of in overgangszone
– een voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of in overgangszone
– een beschermd stads- of dorpsgezicht of in overgangzone
– de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Nee
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Ja
60.1

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
– aanleg van afvalwatercollector
- andere:
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………

Nee
X

- bouwvrije 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 3de categorie tbv. ruimingswerken
- voet- en jaagpaden (buurtwegen)

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
X
X
X
X
X
X
X

RECHT VAN VOORKOOP
70.1

Het eventueel van toepassing zijnde recht van voorkoop op dit goed is raadpleegbaar
door de notaris op volgende website :
https://www.vlm.be/nl/themas/evoorkooploket/

OPMERKINGEN
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager
opgegeven perceelsnummers in het vergunningsregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven
worden die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn;
De informatie van het uittreksel betreft een momentopname en geeft de situatie weer zoals die was op de
dag van de behandeling;
Het feit dat in het plannenregister 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;
Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is
het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het
plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen;
De gegevens van dit uittreksel kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de
Vlaamse Administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van
uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen
Bij delegatie de dato 24 november 2015 (artikel 126 Nieuwe Gemeentewet)

Rita Keuppens

