
Uittreksel uit het 
vergunningenregister 

 

Gemeentebestuur Wichelen   

Oud Dorp 2   

Datum goedkeuring: 11 juni 2009   

Publicatie staatsblad: 14 januari 2010   

 

  

A.       LIGGING VAN HET TERREIN 

 

Kadastrale omschrijving 3 AFD/SCHELLEBELLE, sectie A, 174R  

Ligging WETTERSESTR 41, 9260, WICHELEN 

 

B.   OPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

 

 

B1.   STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "NIEUW STELSEL" 

 

 

Dossiernummer: 42026_2014_0200009   

Gemeentelijk dossiernummer: SV/2014/0009   

Dossiernr RWO:    

Aard van de aanvraag: het isoleren en renoveren van voor- en zijgevel   

Dossier volledig:  JA 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente:  13/02/2014 

Datum van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag:  

21/03/2014 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag:  

Weigering 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie:  NEEN 

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar:  

 

Is de vergunning vervallen ?  
Verval van de vergunning zal onderzocht worden als 
hierom verzocht wordt 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State ?   

Werd de vergunning ingetrokken ?  NEEN 

 

Dossiernummer: 42026_2014_0200094   

Gemeentelijk dossiernummer: SV/2014/0094   

Dossiernr RWO:    



Aard van de aanvraag: het isoleren en renoveren van voor, zij- en achtergevel   

Dossier volledig:  JA 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente:  13/08/2014 

Datum van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag:  

17/10/2014 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag:  

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie:  NEEN 

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar:  

 

Is de vergunning vervallen ?  
Verval van de vergunning zal onderzocht worden als 
hierom verzocht wordt 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State ?   

Werd de vergunning ingetrokken ?  NEEN 

 

Dossiernummer: 42026_2013_0200114   

Gemeentelijk dossiernummer: SV/2013/0114   

Dossiernr RWO:    

Aard van de aanvraag: het isoleren en renoveren van voor- en zijgevel   

Dossier volledig:  JA 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente:  27/11/2013 

Datum van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag:  

 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag:  

 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie:  NEEN 

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar:  

 

Is de vergunning vervallen ?  
Verval van de vergunning zal onderzocht worden als 
hierom verzocht wordt 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State ?   

Werd de vergunning ingetrokken ?  JA 

 

Dossiernummer: 42026_2009_0200169   

Gemeentelijk dossiernummer: 2009/0169   

Dossiernr RWO:    

Aard van de aanvraag: slopen van bijgebouwen aan de bestaande woning   

Dossier volledig:  JA 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente:  15/12/2009 

Datum van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag:  

26/03/2010 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag:  

Vergunning 



Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie:  NEEN 

Werd de vergunning geschorst door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar:  

 

Is de vergunning vervallen ?  
Verval van de vergunning zal onderzocht worden als 
hierom verzocht wordt 

Is de beslissing vernietigd door de Raad van State ?   

Werd de vergunning ingetrokken ?  NEEN 

 

 

B3.   STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL"  

 

 

Dossiernummer: 42026_1998_0200010   

Gemeentelijk dossiernummer: 1998/0010   

Dossiernr RWO:    

Aard van de aanvraag: uitvoeren van collectorwerken : project 96.423 lot 1   

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente:  27/01/1998 

Dossier volledig:  JA 

Datum van de beslissing van het schepencollege over 
de aanvraag:  

27/04/1998 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag:  

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie:  NEEN 

Werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering:  NEEN 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst 
door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar:  

 

Is de vergunning vervallen ?  
Verval van de vergunning zal onderzocht worden als 
hierom verzocht wordt 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State ?  NEEN 

 

           OPMERKINGEN 

1° Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de 
aanvrager opgegeven perceelnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven 
worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 

2° Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met 
die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 

3° 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. 

4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn. 



 

Datum uittreksel:   8/08/2019 
 

 

Namens het schepencollege, 
 

 

De algemeen directeur dd., 

 

De burgemeester dd., 

Veerle Scherre Kristof De Smet 

 


