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Betreft uw aanvraag voor Adres: Overreke 28  

 9000 Gent 

 Kadaster: afdeling 1, sectie A, nummer 2735  P 2  
 
 

Geachte  

 

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 

over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 

5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  

 

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 

inlichtingen vastgoed. 

 

Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 

inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 

bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 

enig rechtsgevolg. 
 

Met vriendelijke groeten 

 

Algemeen Directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 

 

RPADM 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 86950 
Inschrijvingsdatum : 18/09/2020 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : BVBA Notarissenassociatie BEYER & COTTENIE 
Bedrijfstype : Notaris 
Naam :   
Adres : Sint-Markoenstraat 45 
Postcode : 9032 
Gemeente : GENT - WONDELGEM 
Telefoon : 09/253.85.49 
Fax : 09/224.14.53 
E-mail :  

 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale omschrijving : afdeling 1, sectie A nummer 2735 P 2 0 
Adres : Overreke 28 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 626217 
Gemeentelijk dossiernummer : 2013/331 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het bouwen van een appartementencomplex, Dok Noord -
Locomotiefgebouw: 57 woonunits en 1 kantoor + 2 ondergrondse 
parkeerniveau's tbv 76 parkeerplaatsen 

Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 29/04/2013 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 29/04/2013 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 21/05/2013 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 10/07/2013 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 15/07/2013 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 721747 
Gemeentelijk dossiernummer : 2016/08097 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het uitbreiden van het terras aan een appartement met ongeveer 75 m², 
het betreft appartement 3.4.4 in gebouw Seinpost,  waar momenteel een 
terras voorzien is van ongeveer 7 m² 

Aard van de aanvraag : Plaatsing dakterras 
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Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 25/05/2016 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 25/05/2016 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 10/06/2016 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 22/07/2016 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 26/07/2016 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 

Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 717629 
Gemeentelijk dossiernummer : 2015/08111 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de functiewijziging van een handelspand naar horeca ruimte 
Aard van de aanvraag : Verbouwing handel, horeca en diensten 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 24/06/2015 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 24/06/2015 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 06/07/2015 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 27/08/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 28/08/2015 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
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Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 628095 
Gemeentelijk dossiernummer : 2013/1109 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de reconversie van een industriële site Dok Noord (voormalige Acec-site), 

de wijziging van een bouwaanvraag voor het gedeelte winkelcentrum 
Aard van de aanvraag : Verbouwing industrie of ambacht tot handel 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 24/12/2013 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 24/12/2013 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 16/01/2014 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 10/04/2014 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 11/04/2014 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 619384 
Gemeentelijk dossiernummer : 2010/1034 
Dossiernummer van de gewestelijke :  
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stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp : het bouwen van een appartementscomplex (Dok-Noord - 

Locomotiefgebouw: 57 woonunits en 1 kantoor en 2 ondergrondse 
parkeerniveau's tbv 76 parkeerplaatsen) 

Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 22/12/2010 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 22/12/2010 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 14/01/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 11/03/2011 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 14/03/2011 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 

Dossiernummer : 620497 
Gemeentelijk dossiernummer : 2011/354 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het plaatsen van lichtreclame 
Aard van de aanvraag : Reclame-inrichtingen, uithangborden en zonnetenten 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 03/05/2011 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 06/05/2011 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 18/05/2011 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 14/07/2011 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 15/07/2011 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
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Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 718329 
Gemeentelijk dossiernummer : 2015/08150 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het tijdelijk verbreden van een bestaande poortopening 
Aard van de aanvraag : Plaatsing of wijziging van een perceelsafsluiting 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 25/08/2015 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 25/08/2015 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 15/09/2015 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 29/10/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 30/10/2015 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
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De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 630044 
Gemeentelijk dossiernummer : 2014/700 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het bouwen van havenappartementen binnen de reconversie van een 
industriële site Dok Noord 

Aard van de aanvraag : Verbouwing meergezinswoning 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 09/10/2014 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 09/10/2014 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 29/10/2014 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 29/01/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 30/01/2015 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 592851 
Gemeentelijk dossiernummer : 2008/1084 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het herbestemmen van industriele gebouwen op de Acec-site tot 
winkelcentrum en parkeergebouw 

Aard van de aanvraag :  

 
Datum aangetekende zending aanvraag :  
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 08/10/2008 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 

Datum 8-10-2020 
 

8 

 

 

Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 20/10/2008 
Werd de beslissing tijdig getroffen? : Neen 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
verlenging 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

:  

Werd de proceduretermijn verlengd met 30 dagen : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

  

Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse 
regering over de schorsing 

  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager : 01/12/2008 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 590807 
Gemeentelijk dossiernummer : 2008/754 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het verbouwen van gebouw 20-21-22 tot casco kantoren en woonlofts 
Aard van de aanvraag : Verbouwing industrie of ambacht tot kantoren 

 
Datum aangetekende zending aanvraag :  
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 07/07/2008 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager :  
Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
verlenging 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 04/09/2008 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 05/09/2008 

Werd de proceduretermijn verlengd met 30 dagen : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Ja 
 

Datum indiening beroep bij deputatie : 22/01/2009 
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: 26/03/2009 

Datum van de verzending van de beslissing van de : 01/04/2009 
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deputatie over het beroep 
Aard van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: Onontvankelijk 

 
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

  

Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse 
regering over de schorsing 

  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 588883 
Gemeentelijk dossiernummer : 2008/402 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het tijdelijk behouden van de aanwezige vergunde constructie 
(publiciteitspaneel van 16 m²) 

Aard van de aanvraag : Reclame-inrichtingen, uithangborden en zonnetenten 

 
Datum aangetekende zending aanvraag :  
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 24/04/2008 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager :  
Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
verlenging 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 26/06/2008 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 27/06/2008 

Werd de proceduretermijn verlengd met 30 dagen : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Weigering 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Ja 
 

Datum indiening beroep bij deputatie : 14/07/2008 
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: 11/09/2008 

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

: 18/09/2008 

Aard van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: Weigering 

 
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over de :  
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schorsing 
Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

  

Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse 
regering over de schorsing 

  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 593258 
Gemeentelijk dossiernummer : 2008/1150 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het bouwen van een appartementencomplex Dok Noord, nieuwbouw 

torengebouw (80 units) en locomotiefgebouw (39 units) en 2 ondergrondse 
parkeerniveau's, aanleg van publieke ruimte 

Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 
Datum aangetekende zending aanvraag :  
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 24/10/2008 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 06/11/2008 
Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
verlenging 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 24/12/2008 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 29/12/2008 

Werd de proceduretermijn verlengd met 30 dagen : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over de 
schorsing 

  

Datum van de verzending van de beslissing van de Vlaamse 
regering over de schorsing 

  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Ja 
 

Is de beslissing geschorst door de Raad van State? : Neen 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State? : Ja 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State : 23/09/2011 

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
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B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 565938 
Gemeentelijk dossiernummer : 2005/953 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8.00/44021/30943.2 

Onderwerp : de verbouwing van een industrieel pand tot productie- en 
presentatieruimtes voor de Expeditie vzw (groepering van organisaties met 
diverse culturele activiteiten) 

Aard van de aanvraag : Verbouwing industrie of ambacht 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 08/12/2005 
Datum ontvangstbewijs : 08/12/2005 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 08/05/2006 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 512644 
Gemeentelijk dossiernummer : 1992/731 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/14387/1 

Onderwerp : het oprichten van een gemetselde gaskabine 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 08/12/1992 
Datum ontvangstbewijs : 08/12/1992 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 16/07/1993 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 19/07/1993 
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
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Dossiernummer : 519518 
Gemeentelijk dossiernummer : 1990/210 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/5188 

Onderwerp : het bouwen van een toegangsdeur 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 06/03/1990 
Datum ontvangstbewijs : 06/03/1990 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 24/07/1990 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 24/07/1990 
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 512278 
Gemeentelijk dossiernummer : 1990/201 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/5840/4 

Onderwerp : het verbouwen van een opslagplaats tot kantoorgebouw 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 02/04/1990 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 27/07/1990 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 23/10/1990 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 23/10/1990 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het :  



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 

Datum 8-10-2020 
 

13 

 

 

schepencollege door de Vlaamse regering 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 553018 
Gemeentelijk dossiernummer : 2004/627 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de herbestemming van delen van een industriële site 
Aard van de aanvraag : Wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 09/08/2004 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 09/12/2004 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Geen tijdige beslissing 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 09/12/2004 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Geen tijdige beslissing 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Ja 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

: 07/11/2005 

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep : Weigering 
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
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Dossiernummer : 536376 
Gemeentelijk dossiernummer : 1989/883 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8.44021.5840.2 

Onderwerp : verbouwen van een opslagplaats tot kantoorgebouw 
Aard van de aanvraag : Verbouwing kantoor 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 17/05/1989 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 28/09/1989 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 07/11/1989 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 07/11/1989 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 548501 
Gemeentelijk dossiernummer : 1983/1099 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het supprimeren van een ingangsdeur en het plaatsen van een nieuwe deur 
op privaat terrein 

Aard van de aanvraag : Verbouwing kantoor 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 02/09/1983 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  
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Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 06/10/1983 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 06/10/1983 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 546544 

Gemeentelijk dossiernummer : 2004/41 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het renoveren van de zijgevel, het plaatsen van een verlicht 
publiciteitspaneel van 15 m² voor deze zijgevel en het vervangen van twee 
verlichte publiciteitspanelen van 15 m² op voet 

Aard van de aanvraag : Reclame-inrichtingen, uithangborden en zonnetenten 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 26/01/2004 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 17/03/2005 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 17/03/2005 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 
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Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Ja 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep : 01/12/2005 
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep : Vergunning 
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 588871 
Gemeentelijk dossiernummer : Litt. D-4-71 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 10071/15032 

Onderwerp : het herbouwen van de door brand vernielde 3e bovenverdieping van het 
bureelgebouw 

Aard van de aanvraag : Nieuwbouw kantoren 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 07/04/1971 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 14/04/1971 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 19/04/1971 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 19/04/1971 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
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Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 

Dossiernummer : 550431 
Gemeentelijk dossiernummer : 2004/318 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de plaatsing van een dubbelzijdige infocom en een fietsenstalling 
Aard van de aanvraag : Reclame-inrichtingen, uithangborden en zonnetenten 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 27/04/2004 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 03/11/2005 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Weigering 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 03/11/2005 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Weigering 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 

Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
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Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 583554 
Gemeentelijk dossiernummer : 2007/981 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : Masterplan en reconversie industriële site 
Aard van de aanvraag : Sloop eengezinswoning 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 12/12/2007 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 14/02/2008 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 14/02/2008 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 556750 
Gemeentelijk dossiernummer : 2004/962 
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Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8.00/44021/11990.4 

Onderwerp : de bestemmingswijziging van een industriële hall naar een paintballterrein 
(=luidruchtige binnenrecreatie) en inrichtingswerken 

Aard van de aanvraag : Wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 17/12/2004 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 12/08/2005 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 01/09/2005 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 01/09/2005 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 538645 
Gemeentelijk dossiernummer : 2003/1 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : de renovatie van een industriële site: slopingswerken, plaatsen van een 
brandtrap en een nooduitgang (voorstel tot regularisatie) 

Aard van de aanvraag : Sloping industrie, ambacht 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 06/01/2003 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  
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Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 27/03/2003 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 27/03/2003 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 539172 
Gemeentelijk dossiernummer : 1987/349 
Dossiernummer van de gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het verbouwen van de voorgevel 
Aard van de aanvraag : Verbouwing handel, horeca en diensten 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 03/03/1987 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 23/04/1987 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 23/04/1987 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
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Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 547867 
Gemeentelijk dossiernummer : 1982/683 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : Plaatsen van bijkomende ingangsdeur 
Aard van de aanvraag : Verbouwing industrie of ambacht 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 18/05/1982 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 16/08/1982 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 

aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 16/08/1982 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  
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Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 602655 
Gemeentelijk dossiernummer : KW S-59-65 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het verbouwen van de inrijpoort 

Aard van de aanvraag : Afsluitingen 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 03/09/1965 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager : 31/12/1965 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
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B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 519265 
Gemeentelijk dossiernummer : 1990/590 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/5840/5 

Onderwerp : het vervangen van een muur door een spijlenhekwerk met bijkomende 
poort 

Aard van de aanvraag :  

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 23/10/1990 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 11/04/1991 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 07/05/1991 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 07/05/1991 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 556457 
Gemeentelijk dossiernummer : 2004/930 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : plaatsen van een radioantenne + reclamebord 
Aard van de aanvraag : Plaatsing infrastructuur voor mobiele communicatie 
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Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 03/12/2004 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 21/04/2005 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 21/04/2005 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 578972 
Gemeentelijk dossiernummer : KW D-7-75 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 44021/22657 

Onderwerp : het uitbreiden van de kantoorruimte op het gelijkvloers van een 
handelshuis door inname van de tuin, alsook het bijbouwen van 
bijkomende sanitaires 

Aard van de aanvraag : Verbouwing handel, horeca en diensten 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 18/03/1975 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

: 26/06/1975 

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

: Ongunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 07/07/1975 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Weigering 
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Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 07/07/1975 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Weigering 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
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/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 721867 
Gemeentelijk dossiernummer : 2016 GE 125/03/I 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 5 en 7 
Aard van de aanvraag : Aanvraag tot wijziging 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 01/06/2016 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 01/06/2016 
Dossier volledig? : Neen 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager :  
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

:  

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Neen 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

:  

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
:  

Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

:  

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
 

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval :  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Neen 
 

Datum beroepschrift :  
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
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Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  : 29/06/2016 
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 753065 
Gemeentelijk dossiernummer : 2017 GE 125/03/O 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : Het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 4, 5, en 6 
Aard van de aanvraag : Aanvraag tot wijziging 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 06/09/2017 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 06/09/2017 
Dossier volledig? : Neen 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 09/10/2017 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

:  

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Neen 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Neen 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

:  

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
:  

Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

:  

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
 

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval :  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Neen 
 

Datum beroepschrift :  
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
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Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 755691 
Gemeentelijk dossiernummer : 2017 GE 125/04 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften en het wijzigen van de 
perceelsgrenzen 

Aard van de aanvraag : Aanvraag tot wijziging 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 21/12/2017 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 21/12/2017 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 22/01/2018 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 14/06/2018 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 19/06/2018 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Ja 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

: Derde 

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
: 03/08/2018 

Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

 

: 11/10/2018 

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

: 17/10/2018 

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep : Vergunning 

 
Is de vergunning vervallen? : Neen 

Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval : Zie 2009 GE 125/00. 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Ja 
 

Datum beroepschrift : 11/02/2019 
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
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Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 
 
 Kavelnummer : 5D 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel : Zie 2009 GE 125/00. 

 
 Kavelnummer : 5B 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel :  
 
 Kavelnummer : 5C 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel :  
 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 633717 
Gemeentelijk dossiernummer : 2009 GE 125/00 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het herontwikkelen van grond in diverse private entiteiten en de inrichting 
van openbaar domein 

Aard van de aanvraag : Nieuwe aanvraag 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 07/10/2009 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 07/10/2009 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 16/10/2009 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 11/03/2010 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 12/03/2010 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Ja 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

: Derde 

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
: 15/04/2010 

Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

 

: 01/07/2010 

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

: 09/07/2010 

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep : Onontvankelijk 

 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
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Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval : Wegenbouwwerken opgeleverd binnen 5 

jaar na afgifte vergunning. 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Neen 
 

Datum beroepschrift :  
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 
 
 Kavelnummer : 5 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel :  
 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 633776 
Gemeentelijk dossiernummer : 2010 GE 125/01 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : Wijziging van een bestaande verkaveling 
Aard van de aanvraag : Aanvraag tot wijziging 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 14/07/2010 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 14/07/2010 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 11/08/2010 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 10/11/2010 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 16/11/2010 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Neen 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

:  

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
:  

Datum van de beslissing van de deputatie over het :  
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beroep 

 
Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

:  

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
 

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval : Zie 2009 GE 125/00. 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Neen 
 

Datum beroepschrift :  
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 
 
 Kavelnummer : 5 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel :  
 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "2009" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 633963 
Gemeentelijk dossiernummer : 2012 GE 125/02 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : Wijziging van een bestaande verkaveling 
Aard van de aanvraag : Aanvraag tot wijziging 

 
Procedure voortgezet uit AVKAV of AVKAVOS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 12/12/2012 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 12/12/2012 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 11/01/2013 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 11/04/2013 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 12/04/2013 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag 

: Vergunning 
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Werd beroep ingediend bij de deputatie? 
 

: Neen 

Wie heeft beroep ingediend bij de Deputatie 
 

:  

Datum indiening beroep bij deputatie 

 
:  

Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

 

:  

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

 

:  

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
 

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Datum van het verval van de vergunning :  
Motivering van het verval of niet verval : Zie 2009 GE 125/00. 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen? 
 

: Neen 
 

Datum beroepschrift :  
Datum beslissing :  
Aard van de beslissing van de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen 
:  

Is de beslissing geschorst door de raad van 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum schorsingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing vernietigd door de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

: Neen 

Datum vernietigingsarrest van de raad voor 
vergunningenbetwistingen 

:  

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State : Neen 
Datum van het schorsingsarrest van de Raad van State :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager  :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager  :  
 
Het uittreksel heeft betrekking op kavel(s) uit de hiervoor aangegeven verkaveling, meer bepaald op: 
 
 Kavelnummer : 5 
  Is de vergunning voor deze kavel vervallen? : Neen 
  Datum van het verval van de vergunning voor deze kavel :  
  Motivering van het verval of niet verval voor deze kavel : Zie 2009 GE 125/00. 

Op goedgekeurd plan: loten 5A en 
5B (doch geen vermelding in de 
goedgekeurde vergunning). 

 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
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B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  

(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
/ 

 
 

B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2011_196701 
Functie van het gebouw : Industrie 
   
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 vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 

: 

Ja 

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. 

 
: 

Neen 

 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2012 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Projectnummer omgevingsloket : OMV_2019101819 
Projectnaam : 1040 - DOK NOORD 
Internnummer :  
Aard aanvraag : Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde 

inrichting of activiteit (stedenbouwkundige handeling) 
Procedure :  
Onderwerp : aanpassingswerken binnen ondergrondse parkeergarage 

 
Datum beveiligde zending : 14/08/2019 
Datum ontvangst overheid : 01/01/0001 
Dossier volledig : Onbepaald 
Datum (on) volledig :  
Dossier onontvankelijk : Onbepaald 
Datum (on)ontvankelijk :  
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Behandelende overheid 

 
: 

 
College van burgemeester en schepenen 

Datum beslissing bevoegde overheid : 05/09/2019 
De beslissing bevoegde overheid : Aktename 
Werd er beroep ingediend bij een 
hogere overheid 

: Nee 

Datum beslissing van de hogere 
overheid 

:  

Aard beslissing van de hogere 
overheid 

:  

 
Datum intrekking door de aanvrager 

 
: 

 
 

 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
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. 
 
Conform artikel 5.1.5 van 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.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

 

/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.14_00134_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : ACEC 
Juridische status : BG 
Datum beslissing : 06/04/2006 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone voor stedelijke functie A, B, C 

 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 

verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 

/ 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
 

/ 
 

C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 

/ 
 

 
C7 BOUWVERORDENING 

 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 

http://www.geopunt.be/
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Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 

C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 

 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
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Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 

C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 
/ 

 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

 
/ 

 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
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 is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

Algemeen directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 

 
BODEM 
 
Werden er bodemonderzoeken uitgevoerd op dit perceel ? : Ja 

 
Dossiernr Omschrijving Datum 

onderzoek 

928 er is een oriënterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek, een 
bodemsaneringsproject 

2012 

U kan zelf nagaan of er voor een opgegeven locatie informatie gekend is bij de OVAM betreffende 
bodemverontreiniging: http://services.ovam.be/geoloket 
Voor verdere informatie met betrekking tot deze informatie neemt u best contact op met OVAM 
(015/284.284 of bodem@ovam.be), met vermelding van het dossiernummer. 

 
Zijn er op dit perceel Vlarem-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II ? 

: Ja 

 

Dossiernr 
VLAREM 

Naam bedrijf Omschrijving Vlarebocode Datum 
Beslissing 

Einddatum 

10980/E/2 O.W.S. NV labo 24.3. 
 

02/07/2015  

13034/E/1 Epas nv het exploiteren van een 
studiebureau 

29.5.2.1°b) 
 

15/09/2010  

3993/E/2 PAUWELS TRAFO 
GENT nv 
(vroeger ACEC) 

STOPGEZET OP 16/09/2005 
het veranderen van het bedrijf 
voor de productie van 
transformatoren door wijziging 
en uitbreiding. 
 
Rubrieken : 
 
4.3.b.2. 1 verfspuitcabine met 
een geïnstalleerde totale 
drijfkracht van 29,4 kW ter 
vervanging van 5 vergunde 
verfspuitcabines met een 
geïnstalleerde drijfkracht van 20 
kW; 
12.1.1. 6 generatoren met een 
totaal geïnstalleerd elektrisch 
vermogen van 1.667 kW i.p.v. 1 
vergunde alternatoromvormer 
van 1.500 kW; 
12.2.1. het uitbreiden met 4 
transformatoren : 1 x 100 kVA, 
1 x 400 kVA, 1 

17.3.2.2°, 
17.3.3.2°, 
17.3.4.2°, 
17.3.6.2°, 
17.3.7.2°, 
17.3.8.2°, 
29.5.2.3°, 
29.5.3.3°, 
29.5.4.2°, 43.1.3° 
 

06/11/1997 16/05/2011 

 
Zijn er op dit perceel Arab-exploitatievergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II? 

: Ja 

 

Dossiernr 
ARAB 

Naam bedrijf Omschrijving Vlarebocode Datum 
Beslissing 

Einddatum 

201505816 Pauwels Trafo 
nv 

vervaardigen van 
vermogenstransformatoren 
(verdere exploitatie inrichting 
voor het vervaardigen van 
vermogenstransformatoren 
(oliegevulde en droge, 
vermogens van 2 tot 25 mVA) 
met een totaal geïnstalleerd 
electrisch vermogen van ca. 
2.900 kW en een 
productiecapaciteit van 150 
stuks/jaar omvattende oa 

17.3.6.2°a), 
17.3.7.2°a), 
29.5.2.2°a), 
29.5.4.1°a), 4.4. 
 

16/05/1991 16/05/2011 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

metaalbewerkingsmachines 
(totaal vermogen ca. 330 kW), 
5 spuitcabines (samen 20 kW) 
die zouden vervangen worden 
door 1 centrale cabine, 
kogelstraalinstallatie (15 kW), 
droogovens, opslag ontvlambare 
vloeistoffen, opslag 70.000 l 
mazout in 2 ondergrondse (2 x 
25.000 l)  en 2 bovengrondse (2 
x 10.000 l) tanks, opslag van 
190.000 l transformatorolie in 4 
ondergrondse tanks (85.000, 2 
x 30.000 en 20.000 l) en 2 
bovengrondse houders (15.000 

en 10.000 l) zie scan besluit 
voor volledige tekst) 

201001511 ACEC NV Metaalindustrie (Uitbreiding met 
werkplaats voor het ontvetten 
van werkstukken met gebruik 
van trichloorethyleen, een 
werkplaats voor het verven door 
onderdompeling in verfbaden en 
door middel van verfpistolen, en 
opslagplaatsen voor 200l 
smeerolie, 400kg smeervet, 
1.000l siliconenvernis, 3.500kg 
verf, 150l verdunningsmiddel, 
200l petroleumextracten, 400l 
ontvettingsmiddel, 200l aceton, 
400l alcohol, 400l white-spirit, 
400l trichloorethyleen, 400l 
petroleum, 200l benzine, 5.000l 
smeerolie, 200kg smeervet en 
4.400l reinigingsproduct) 

17.3.2.2°, 
17.3.5.2°b), 4.2., 
4.3.c)1)i), 
59.5.2.1° 
 

22/02/1974 04/04/1988 
 

201001490 ACEC NV Metaalindustrie (Uitbreiden van 
het metaalconstructiebedrijf, 
vergund bij het besluit van 
4/4/1958, met een inrichting 
voor het testen en uitbalanceren 
van rotors van gasturbines en 
een installatie voor het testen 
van gasturbines met toestellen, 
aangedreven door E.M. met een 
nominaal vermogen van 100 tot 

1000 kW en van meer dan 1000 
kW, drie transformatoren van 
4.200 - 630 en 3150 kVA, een 
diesel alternator opslagplaatsen 
voor 80.00 l fuel-oil en 3.000 l 
olie in twee ondergrondse 
houders en motoren met 
inwendige verbranding met een 
vermogen van meer dan 250 
kW.) 

17.3.6.2°a) 
 

25/01/1974 04/04/1988 
 

201001399 ACEC NV Metaalindustrie (Verplaatsen 
van een propaangashouder van 
9.000 l en de afdeling voor het 
vullen en stapelen van 
propaangashouders, alsook 
verplaatsen en moderniseren 
van de afdeling voor 
galvanisatie, derwijze dat deze 
thans zal omvatten: en bad voor 

17.3.2.3°, 
17.3.8.2°, 
29.5.2.1°a), 
29.5.5.2°a) 
 

26/10/1973 04/04/1988 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

het ontvetten met niet 
ontvlambaar en niet 
chloorhoudend product , baden 
voor het ontvetten met 
kaliumhydroxide, voor het 
spoelen, voor het beitsen 
Verplaatsen van een 
propaangashouder van 9.000 l 
en de afdeling voor het vullen 
en stapelen van 
propaangashouders, alsook 
verplaatsen en moderniseren 
van de afdeling voor 
galvanisatie, derwijze dat deze 
thans zal omvatten: een bad 

voor het ontvetten met niet 
ontvlambaar en niet 
chloorhoudend product , baden 
voor het ontvetten met 
kaliumhydroxide, voor het 
spoelen, voor het beitsen met 
een mengsel van zwavelzuur, 
salpeterzuur en chloorwaterstof, 
een 2de serie baden voor het 
speolen , het ontvetten met 
natriumcyanide, cadmiumoxide 
en natriumhydroxide, het 
cadmiëren met natriumcyanide, 
cadmiumoxide en 
natriumhydroxide, het activeren 
met salpeterzuur, het 
passieveren met 
kaliumbichromaat, 
natriumsulfaat en 
natriumchloride, voor het 
verzilveren met zilvernitraat en 
kaliumcyanide een poliermolen 
met E.M. van 10 kW en twee 
gelijkrichters van 15 Volt – 250 
Ampère, alsmede om 50 kg 
natriumcyanide en 50 kg 
kaliumcyanide te stapelen) 

201203031 ACEC NV metaalindustrie (vergunning om 
in het metaalindustriebedrijf, 
vergund bij besluit van 
30/04/1958, een werkplaats 
voor het vernissen van 
wikkelingen door indompeling in 
siliconenbad te exploiteren met 
een electromotor van 1 tot 10 
Kw, alsmede om circa 3.000 kg 
vernis en oplosmiddelen te 

stapelen.) 

17.3.4.2°b)1), 4.2. 
 

28/11/1969 30/04/1988 
 

201203023 S.EM. Usines 
Carels en Van 
den Kerckhove 

Metaalindustrie (Verder 
exploiteren van grootbedrijf van 
de metaalindustrie met o.a. 
volgende afdelingen: 
ketelmakerij, werkplaats voor 
metaalbewerking met 21 
elektrische lasposten met 
lastransformatoren van 17 tot 
20 kVA, een acetyleengenerator 
met lading van 120 kg carbide 
en een carbidestapel van 7,000 

17.3.2.3°, 
17.3.4.2°a)1), 
17.3.6.2°a), 
29.5.2.1°a) 
 

04/04/1958 04/04/1988 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

kg, een ijzergieterij en een 
gieterij voor non-ferro-metalen, 
een emailleerinrichting, een 
afdeling voor galvanisatie en 
vertinning met 4 
inductieregelaars van 40 kVA, 
een verfspuitinstallatie, een 
afdeling voor zandstraling, een 
persluchtinstallatie met 3 
pneumatische smeedhamers en 
14 compressoren, een afdeling 
voor het vernissen der bobijnen 
van de EM en een voor het 
zuiveren van metalen door 
zuren, een auto bergplaats voor 

6 voertuigen en 20 tractoren en 
trucks, een werkplaats voor 
houtbewerking met houtstapel 
van 200 m³, 56 rolbruggen met 
hefvermogen  van 1 tot 60 ton, 
50 elektrische takels van 250 kg 
tot 5 ton, 90 handtakels en 
pneumatische takels, een 
stoomkraan, een 
elektrciteitscabine met 
transformator van 840 kVA, drie 
van 550 kVA -12,000/220V en 
een van 640 kVA-220/3000V, 
vier cabines met een 
transformator van 800kVA, 
stortbaden en machines (EM 
van 1 tot 10 kW en van meer 
dan 10 kW), stapelen van  150 
ton mazoet in 10 ondergrondse 
houders van max. 20,000 l, 25 
ton transformatorolie in 3 
ondergrondse houders van 
10,000 l elk, 5,000 l benzine in 
een ondergrondse houder, 50 
flessen koolzuuranhydride en 15 
flessen waterstof, 80 flessen 
zuurstof en 10 flessen stikstof) 

199500327 I.C.G.A.-Dok Gasfabriek 12.2.2°, 
17.3.4.2°a)2), 
17.3.6.3°b), 
17.3.7.3°b), 19.9., 
29.4.1.a), 
29.5.2.2°b), 
29.5.3.2°b), 
29.5.4.2°b), 
29.5.5.2°b), 
29.5.6.b)2°, 

4.3.b)1)ii) 
 

04/04/1958 01/01/1981 
 

 
 
 
 
 Opgelet 

De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens  
van de gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt  
vervolledigd en bijgewerkt conform de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dienst Milieu en Klimaat: 09/268 23 01, milieuenklimaat@stad.gent 

mailto:milieuenklimaat@stad.gent
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 

worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

 
 
 
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend? : Neen 

 

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM 

 
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend? : Ja 
 

Dossiernr Inrichting Omschrijving Rubrieken Beslissing 

10980/E/2 O.W.S. NV – 
Klasse 2 

labo 16.3.1.1°, 16.7.1°, 17.4., 
24.3. 

02/07/2015 

10980/E/1 O.W.S. NV – 
Klasse 3 

uitvoeren van 
laboratoriumtesten op het vlak 
van biodegradabiliteit en 
composteerbaarheid van 
verbruiksproducten; fysico-
chemische analyse van 
afvalwater, vaste afvalstoffen en 
compost 

3.1.1°, 24.1.1° 07/07/2005 

14321/E/1 Imewo 
opdrachthouden
de vereniging – 
Klasse 3 

het exploiteren van een 
hoogspanningscabine voor 
openbaar nut nr. 8874 
cabinenaam Sassevaartstraat 

12.2.1° 04/09/2014 

14091/E/2 White Rabbit 
bvba – Klasse 3 

melding van overname van de 
publieks- en een 

evenementenzaal op naam van 
Vastgoed Noord nv 

32.1.1° 20/02/2014 

14091/E/1 Vastgoed Noord 
nv – Klasse 3 

het exploiteren van een 
publieks- en evenementenzaal 
(hal 26) 

32.1.1° 17/10/2013 

11988/E/3 Unirest nv – 
Klasse 2 

het exploiteren van een 
appartementencomplex 

3.2.2°a), 12.1.1°b), 
12.2.1°, 17.3.6.1°b), 
31.1.2°b) 

26/09/2013 

11988/E/2 Unirest nv – 
Klasse 2 

het exploiteren van een 
appartementencomplex 

3.2.2°a), 12.1.2°b), 
12.2.1°, 17.3.6.1°b), 
31.1.2°b) 

30/06/2011 

11988/E/1 Unirest nv het bouwen van een 
appartementencomplex 

3.3., 12.1.2°b), 12.2.1°, 
17.3.6.1°b), 31.1.2°b) 

13/08/2009 

13868/E/1 Lidl Belgium 
Gmbh & Co KG 
– Klasse 3 

het exploiteren van een 
kleinhandel van voedingswaren 
en non-foodproducten met 
zelfbediening 

3.2.2°a), 3.4.1°a), 
16.3.1.1°, 17.4., 45.4.d), 
45.4.e)1° 

24/01/2013 

13034/E/1 Epas nv – 
Klasse 3 

het exploiteren van een 
studiebureau 

3.4.1°a), 16.3.1.1°, 
16.7.1°, 17.3.3.1°b), 

17.4., 24.1.1°, 24.4., 
29.5.2.1°b) 

15/09/2010 
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11987/E/2 Vastgoed Noord 
– Klasse 2 

het exploiteren van een winkel- 
en leisurecentrum en 
parkeergebouw 

3.4.2°, 3.6.1., 12.1.2°b), 
12.2.2°, 16.3.1.2°, 
17.3.6.1°b), 17.4., 
31.1.2°b), 43.1.2°b) 

22/07/2010 

11358/E/1 Paintball Gent – 
Klasse 2 

het exploiteren van een 
schietstand  voor wapens met 
veren of perslucht (paintball 
shooting)  -----Oorspronkelijk 
bericht----- Van: Paintball Gent 
[mailto:info@paintballgent.be]  
Verzonden: vrijdag 26 augustus 

2011 18:41 Aan: Neyrinck 
Isabelle Onderwerp: Re: 
Stopzetting miliuevergunning op 
Dok Noord te Gent  Beste,  We 
zijn reeds 2,5 jaar verhuisd naar 
de Wiedauwkaai 52 F te Gent en 
hebben geen activiteiten meer 
aan Dok Noord. Mag ik vragen 
wat de plannen zijn van deze 
VOF?   Met vriendelijke groeten, 
Pieter Bruyland Paintball Gent  
Wiedauwkaai 52 F 9000 Gent 
http://www.paintballgent.be/ Tel 
0474/513.500 

3.2., 32.7.1° 05/07/2007 

10819/E/1 BRUYLAND 
PIETER – Klasse 
2 

paintball shooting 3.2., 32.7.1° 14/10/2004 

 
Indien de inrichting niet meer actief is kan u dit melden aan de Dienst Milieu en Klimaat: (09) 268 23 01, 
milieuenklimaat@stad.gent 
De exploitant dient de stopzetting te melden via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be 
 

 
 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

/ 

 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent (tel. 02 553 81 02) mail: anb@vlaanderen.be 
http://www.natuurenbos.be 

 

HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

mailto:milieuenklimaat@stad.gent
http://www.omgevingsloket.be/
mailto:anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/
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Datum weigering conformiteitsattest :  
   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 

BESCHERMING ONROEREND GOED 
 

/ 
 

ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 

Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Ja 

Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 

Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 

Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 

        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 

Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
BELASTINGEN 
 
/ 
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WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 

 
 
 
 
Erfdienstbaarheden openbaar nut:    

- Bouwvrije strook langs de autosnelweg? : Neen 
- Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen? : Neen 
- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv ruimingswerken? : Neen 
- Voet- en jaagpad (buurtwegen)? : Neen 
- Andere? 

 
: Neen 

Rooilijn (*) ? : Neen 
Onteigeningsplan (*) ? : Neen 
Voorkooprecht Havenbedrijf (**) ? : Neen 
Gelegen buiten de afbakening zeehavengebied volgens het GRUP, definitief vastgesteld in besluit van de Vlaamse 
Regering dd 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent agh heeft er geen voorkooprecht. 
 
Opmerkingen 
Onder het perceel loopt de stadswaterloop “Stekenevaardeken”. Deze waterloop dient te allen tijde te worden in stand 
gehouden. 

 
Ter info 
(*) Rooilijn & onteigeningsplannen andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)  
(**) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 

 
AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

BROWNFIELDCONVENANT 
 

/ 
 
 
Ter info 
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

 Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
 Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
 Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
 Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
 Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 
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Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 
  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 

 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

 Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/

