Uittreksel Vergunningenregister
Datum: 2020-07-23

Gegevens van het perceel
Kadastrale afdeling

DILSEN-STOKKEM 2 AFD/ROTEM/

Sectie

B

Perceelnummer

72032_B_1592_Y_000_00

Ligging

BURG.HENRYL 143

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE
B.13. GEBOUWEN
De volgende informatie is in het register opgenomen.
Dossiernummer: 72041_2009_8646
Gemeentelijke dossiernummer: 196134
Dossiernummer van AROHM: 154/547
Onderwerp: bouwen van acht woonhuizen
Functie van het gebouw

Wonen

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de
constructie gebouwd is voor de inwerkingtreding van
de wet van 29 maart 1962? Zo ja, dan bestaat het
Gebouwd voor 1962.
vermoeden dat de constructie als vergund moet worden
beschouwd.
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de
constructie gebouwd is na de inwerkingtreding van de
wet van 29 maart 1962, maar voor de allereerste,
definitieve vaststelling van het gewestplan? Zo ja, dan
bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund
moet worden beschouwd, indien de overheid niet kan
aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een
goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd
opgericht.

Het vermoeden dat het gebouw
opgericht is tussen 1962 en datum
eerste gewestplan geldt niet of er is
een tegenbewijs van het niet
vergund karakter voorhanden
(proces-verbaal of niet anoniem
bezwaarschrift).

Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied?

Niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar
gebied

Werd de beslissing aangevallen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen?

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

B.24. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeentelijk dossiernummer: OV20197
Onderwerp: het verbouwen van de woning, slopen van de bijgebouwen en bouwen een
vrijstaande garage
Behandelende overheid: College van burgemeester en schepenen
Datum beveiligde zending

19/01/2019

Datum ontvangst beveiligde zending

20/01/2019

Is het dossier volledig ?

JA

Aantal externe adviezen

1

Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Datum van de beslissing: 22-03-2019
Omschrijving: Omgevingsvergunning wordt verleend op voorwaarde dat het advies van het
Agentschap Wegen en Verkeer gevolgd wordt.
Opmerkingen
1° 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 van de jaren gewijzigd zijn;
2° 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;
3° Volgens artikel 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en
schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin
moeten worden opgenomen;
4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

