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Ceachte heer UYTIERHAECEN

De Cemeente Wetteren voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 7.2,1 , E I van de Vlaamse Codex

RuimtelUke Ordening (MB 2007-03-26. publicatie BS 2OO7-04-06\

Volgens artikel 7.6.4van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn de informatie-verplichtingen
van toepassing ten vroegste3i dagen nadat in het Belgisch Staatsblad dedriemaandelijkse
bekendmaking gepubliceerd is (voldaan aan de voorwaarde van het beschikken van een plannen- en

vergunningenregister). Dit is de effectieve datum van ontvoogding. Voor de gemeente Wetteren is

dit 2007-06-0t.

ln bijlage vindt u de gevraagde uittreksels voor volgende onroerende goed(eren):

WETTEREN 2 AFD^ruETTEREN sectie E nr 0590K 4 PO000 Eigendakstraat l2

Met vriendel ijke groeten

1È

09 369 00 s0
www.wetteren.be\íf;;:;;:ilï"r



WETTEREN STEDEN BOUWKUN DIC U ITTREKSEL
I N LICHTI NC EN FORM ULI ER

VASTCOEDIN FOR MATIEW
Betreft êêhVrêêg: No_20.l 9 _72O

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND COED

ALCEMENE BEPALINCEN

De Cemeente heeft voldaan aan de voorwaarde van het beschikken over een plannen- en een
vergunningenregister. De driemaandelijkse bekendmaking in het Belgisch Staatsblad is
verschenen op 1 2lo4l2oo7.

PLAN N EN R EC ISTER

I. RECISTER ONBEBOUWDE PERCËLEN

Ceen vermeldingen in het register onbebouwde percelen gevonden

2. PLANNEN

Ligging onroerend
goed

EICENDAKSTR I2

Kadastrale
identificatie

Afdeling WETTEREN 2 AFD/WETTEREN Sectie E Nr. 0590/OOK004

POOOO

Kadastrale aard HUIS

Eigendom van I SOENEN FERNANDA MOLENSTRAAT 122
WETTEREN
LEIRENS WESLEY EICENDAKSÏRAAT I2 9230
WETTEREN

9230
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Plan Status beslissing Bestemming

Oewestplan 222_8_1 -

Origineel Gentse en
Kanaalzone nr. B

goedgekeurd door
Koníng op 1410911977

Wegens de schaal van het gewestplan is de
bestemming voor interpretatie vatbaar I
- woongebied

AN DERE PLANTYPES

Plan Status beslissing
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Structuurplan O.O2_1_l - Cemeentelijk
Ru imtelijk Structuu rplan

3. VERORDENINCEN

goedgekeurd door de minister op 22lo9l2ooo

Structuurplan O.O2_2_1 - Provinciaal Ruimtelijk
Structuu rplan

goedgekeurd door de minister op 18lO2l2OO4

Stru ctu u r p I a n O.O2 _3 _2 - C eweste I ij k R u i mte I ij k
Structu u rplan (gedeeltelijke herziening )

goedgekeurd door Vlaamse Regering op
lelo3l2OO4

Str u ctu u r p I a n O.O2 _3 _l - C eweste I ij k R u i m te I ij k
Structuu rplan Vlaanderen

goedgekeurd door Vlaamse Regering op
2s1o911997

Structuurplan O.O2_2_2 - addendum aan het
provi nciaa I rui mtel ij k structuurplan
(windturbines)

goedgekeurd door de minister op 25lO8l2OO9

Structuurplan O.O2_3_3 - Cewestelijk Ruimtelijk
Structuu rplan (tweede herzieni ng )

goedgekeurd door Vlaamse Regering op
171121201O

Structuurplan O.O2_2_3 - Partiële herziening van
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-
Vlaanderen

goedgekeurd door de minister op 1 B|OT/2O12

Structuurplan O.O2_1_2 - Cemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (herziening)

goedgekeurd door Cemeenteraad op 2lo7l2o15

lnventaris van het Bouwkundig Erfgoed
9.O7_84896_98 - Ensemble van arbeidershuizen
(Eigendakstraat l2)

goedgekeurd door de administrateur generaal
van het Vlaams lnstituut voor Onroerend
Ërfgoed op 2811112014

Verordening Status beslissing

Bouwverordening 2.31 4 I - Wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
2elo4llee7

Bouwverordeníng 2.31 _5 _1 - Cewestelijke stedenbouwkundige
verordening Breedband

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
e106l2o17

Sted e n bo uw ku n d i g e ve ro rd e n i n g (n i euw d ec reet) 233 _1 _l - C eweste I ij ke
steden bouwku nd i ge verorden i n g i nza ke hemelwaterputten, i nfi ltratie en
buffervoorzieningen, gescheiden lozing van afual- en hemelwater

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
5lO71201s

Sted en bo uwku n d i g e ve ro rd e n i n g (n i euw d ec reet) 2.33 _3 _1 - Al g eme ne
Vlaa mse bouwverorden i n g i nza ke steden bouwku nd i ge voorsch riften voor
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor
dergelijke verblijven

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
B|OT/2OO5

Sted e n bo uwku n d i g e ve ro rd e n i n g ( n i e uw d ec re et) 2.33 _4 _1 - Overwe lven
van baangrachten

goedgekeurd door
Deputatie op
1O/O2lzOOs

Ste d e n bo uwku n d i g e ve ro rd e n i n g (n i e uw d ec reet) 2.33 _5 _2 - Wij zi g i n g
va n d iverse bepa I i ngen va n gewestel ij ke steden bouwku nd i ge verordeni ng
betreffende toega n kel ij kheid

goedgekeurd door de
minister op
lelo2/2]11

Sted e n bo uw ku n d i g e ve r o rd e n i n g ( n i euw d ec reet) 2.33 _5 _1 - C eweste I ij ke
steden bouwku nd i ge verorden i ng betreffende toega n kel ij kheid

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
s106l2ooe

Sted en bo uw ku n d i g e ve ro rd e n i n g (n i e uw d ec reet) 2.33 _6 _2 - Provi nc i a I e
verorden i ng i nza ke weekendverb I ijven en open I uchtrecreatieve terrei nen

goedgekeurd door de
minister op
131O71201s

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_7 _1 -

Cemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van
parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg

goedgekeurd door
Deputatie op
1s1o712017
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Sted e n bouwku n d i g e ve ro rd e n i ng (n i euw d ec reet) 2.33 _8 -1 
- Cewestel ij ke

steden bouwku nd i ge verorden i ng i nza ke pu b I iciteitsi nrichti ngen

OMCEVI NCSVERCU N N I NC EN

I . AANVRAAC TOT OMCEVINCSVERCUNNINC

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2. M ELDINC OMCEVINCSVERCUNNINC

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3. AANVRAAC TOT VERKAVELINC

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

4. IIOA OMCEVINCSVERCUNN INC

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

VERCUNNINCENRECISTER

] . AANVRACEN TOT STEDENBOUWKUNDICE VERCUNNINCEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2. AANVRACEN TOT STEDENBOUWKUNDICE ATTESTEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3. AANVRAC EN TOT PLANOLOC ISCH E ATTESTEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

4. BOUWM ISDR IJVEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5. PLANSCHADE en PLANBATEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

6. AANVRACEN TOT VERKAVELINCSVERCUNNINC

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

7. VERCUND CEACHTE CEBOUWEN

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
slos/2o17

Vergund geacht gebouw
Dossi e rn r. c e m ee nte : 42025 12447 6 I c I 1 9 61 I 6823
Aanvrager: SOEN EN Franqiscus
Onderwerp: aanbrengen van plaketten
Aard van de aanvraag: Melding vergund geacht gebouw

Datum van de beslissing over de
aanvraag

14-07-2014

Aard van de beslissing over de
aanvraag

Positief

-t



nvulling datum originele vergunning in oorspronkelijk dossier:
4lO4/1e61

B. MELDINCEN

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

9 WOONRECHT

Ceen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

I N LICHTI NC EN VASTCOEDI N FOR MATI E

I RUIMTELIJKE ORDENINC

2. MILIEU EN NATUUR

2..l . MILIEUVERCUNNINCEN en VLAREBO-ACTIVITEITEN

Ceen vermeldingen in het register gevonden

ln het gemeentelijk RUP zijn zones afgebakend waarop het recht van voorkoop van
toepassing is

Het onroerend goed is gelegen in een ruil- of herverkavelingsplan n
Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat er een verkavelingsvergunning werd
afgegeven

Het onroerend goed is gelegen in een risicozone overstromingsgebied n
Het onroerend goed is gelegen in een risicozone overstromingsgebied afgeleid van de wet n
op landverzekeringsovereenkomst (van kracht vanaf 1 januari 20.I8)

2.2. ANDERE MILIEU-CERELATEERDE INFO

3. HUISVESTINC EN ECONOMIE
Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos?
Cegevens te bekomen bij Agentschap voor Natuur en Bos, VAC - Virginie Lovelinggebouw
Kon. Maria Hendrikaplein 70173,9000 Cent

is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan tr
Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijngebied. Zo ja,
dit gebied is integraal beschermd I
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:
- Onbekend

Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied . Zo ja
dit gebied is integraal beschermd !
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:
- Onbekend

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het
duingebied belangrij k land bouwgebied
Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het decreet Natuurbehoud
een recht van voorkoop worden uitgeoefend.Zo ja, op basis van het feit dat het onroerend
goed ligt
- in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone, afgebakend in een BPA, RUP of VEN f,
- binnen een natuurinrichtingsproject f
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Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type

4 BESCHERMINC ONROEREND ERFCOED

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Centraal gebied

Buitengebied n

Het onroerend goed is gelegen in

een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving op de
economische expansie

een industrieterrein aangelegd door de gemeente met steun van het Vlaams gewest tr
Het onroerend goed is opgenomen in

de gewestelijke en gemeentelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
zo ja, sinds:

de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen
zo ja, sinds:

de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds:

l

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen n
het gemeentelij k leegstandsregister
zo ja, sinds:

ls er op het onroerend goed een socio-economische vergunning afgeleverd tr
Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning n
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd n

Voor zover bekend is het onroerend goed

opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde monumenten n
een definitief beschermd monument n
opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten n
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht x
gelegen in een beschermd landschap T
opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones

opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones n
opgenomen in de inventaris van bnroerend erfgoed
- Naam: Ensemble van arbeidershuizen (Eigendakstraat l2) (nr.84896)

M eer i nfo: h ttps://i nven ta ris.o n roerend e rfg oed. be/d i be I relictl e+ega

opgenomen in de landschapsatlas voor:

Pu ntrelicten n
Lijnrelicten I
Relictzone n
Trad itioneel landscha p !

Het onroerend goed is gelegen in een rooilijnplan
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(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoórdineerd op 2211O11996,
decreet van '18/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)

Het onroerend goed is gelegen in een onteigeningsplan (ex ruimtelijke ordening)
(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoórdineerd op 2211Oh996,
decreet van l8/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)

n

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van
openbaar nut. Zo ja, volgende:

erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. ruimingswerken tr
voet- en jaagpaden (buurtwegen) n
Overi ge erfd ienstbaa rheden: !
andere n
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" 6. CEMEENTELIJKE BELASïINCEN EN HEFFINCEN

Te Wetteren, 2S ruCIU. pnÍq

Hoogachtend

e w
Pieter Orbie
Algemeen directeur

Alain Pardaen
Burgemeester

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing
leegstandsheffing op gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen n
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen tr
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen u
belasting op onafgewerkte gebouwen u
gemeentelijke activeringsheffing Decr. grond- en pandenbeleid n
gemeentelijk belastingreglement Decreet ruimtelijke ordening op niet bebouwde percelen, n
gelegen in een nietvervallen verkaveling of op de niet bebouwdegronden, gelegen in
gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor I september 2009

belasting op niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie en palend tr
aan een uitgeruste weg
belasting op tweede verblijven tr
belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans l
verhaa I belasti ng op wegzate n
verhaalbelasting op aanleg trottoirs I
verhaalbelasting op aanleg riolen n
verhaalbelasting op aansluiting op rioleringsnet n
verhaalbelasting op andere n
andere n
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