
Gemeentebestuur Evergem 
Dienst Ruimtelijke Ordening 

contactpersoon Jan Grawet/Christine Van de Velde 

  
telefoon 

fax 

e-mail 

gsm 

09 216 05 50 

09 253 74 89 

ruimtelijke.ordening@evergem.be 

      

  
adres v/d dienst Gemeentehuis 

Fortune De Kokerlaan 11 

9940 Evergem 

  
openingsuren maandag – vrijdag: 8.45 – 11.45 uur 

dinsdag: 17 – 19 uur 

 

 

 

Geachte      
 
Wij hebben kennis genomen van uw bovenvermelde brief betreffende een goed gelegen te Evergem, 
Rabotstraat 98, kadastraal bekend 2de afdeling, sectie E nr 1740H5. 
 
Voor wat de eventuele voorkooprechten betreft dient u het E-voorkooploket op de website van de VLM te 
raadplegen. 
 
De gemeente beschikt over een bij Ministerieel besluit van 26 augustus 2003 conform verklaard  
plannenregister en een over bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 augustus 
2004 vastgesteld vergunningenregister. De publicatie in het B.S. zoals voorzien in art. 199 van het decreet 
ruimtelijke ordening gebeurde op 31.10.2005. 
Voor wat betreft de aspecten van ruimtelijke ordening en de bescherming van onroerend erfgoed 
verwijzen wij naar de inlichtingen op het stedenbouwkundig uittreksel. 
 
Op dit perceel werden geen milieuvergunningen afgeleverd overeenkomstig de bepalingen van de 
milieuwetgeving (vlarem – vanaf 01.01.1991).  
 
Met betrekking tot de exploitatievergunningen afgeleverd in toepassing van de milieuwetgeving (ARAB,…) 
van voor 01.01.1991 kan geen sluitende informatie verstrekt worden gezien dit gegeven door ons slechts 
kan nagegaan worden aan de hand van de identificatiegegevens van de uitbater of vroegere uitbaters en 
gezien deze gegevens ons op basis van de naam van de aanvrager slechts bekend zijn ingeval van vroegere 
of huidige vergunningsplicht, onverminderd de bevoegdheid terzake van andere vergunnende overheden 
(Bestendige Deputatie,...).  
Voor inlichtingen i.v.m. milieuvergunningen kunt u terecht op onze milieudienst (tel. 09/216.05.55 of 
milieu@evergem.be) 
 
Op alle andere gestelde vragen dienen wij negatief te antwoorden.  
 
Deze brief heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de 
juistheid en volledigheid van de informatie. 
 

 

onderwerp inlichtingen 

      

uw kenmerk  

ons kenmerk PROM/57.506.1/JG/CVDV/N2019_555 

datum 2 augustus 2019 

mailto:milieu@evergem.be


Hoogachtend 
 
Christine Van de Velde 
Medewerkster dienst R.O. 
Delegatie in toepassing van art. 184 
van het gemeentedecreet 

 

 

 Joeri De Maertelaere 
Burgemeester 
 

 

 
 


