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Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federale voorkooprechten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0059455 Datum opzoeking: 9/03/2020

Referentienummer: MDK 3947 Zoekdata: Buurtstraat 76, 9990 - Maldegem

Datum opzoeking themabestand: 9/03/2020 Perceel: 43503H1014/00G000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Maldegem afdeling MALDEGEM 3 AFD, sectie H met
perceelnummer 1014/00G000 [43503H1014/00G000]



Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch
themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007
houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

Document gegeneerd op basis van de gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een risicozone
voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0059455 Datum opzoeking: 9/03/2020

Referentienummer: MDK 3947 Zoekdata: Buurtstraat 76, 9990 - Maldegem

Perceel: 43503H1014/00G000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Maldegem afdeling MALDEGEM 3 AFD, sectie H met
perceelnummer 1014/00G000 [43503H1014/00G000]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht van
toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


 0100 - Woongebieden
 0105 - Woonuitbreidingsgebieden
 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden
 0401 - Gebieden voor dagrecreatie
 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden
 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden
 0701 - Natuurgebieden
 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden
 0900 - Agrarische gebieden
 0901 - Landschappelijke waardevolle

agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden
 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0059455 Datum opzoeking: 9/03/2020

Referentienummer: MDK 3947 Zoekdata: Buurtstraat 76, 9990 - Maldegem

Perceel: 43503H1014/00G000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Maldegem afdeling MALDEGEM 3 AFD, sectie H met
perceelnummer 1014/00G000 [43503H1014/00G000]

Hoofdbestemming (*): woongebieden

Datum goedkeuring gewestplan: 1/04/1978

Gewestplan: origineel gewestplan Eeklo - Aalter

Categorie: Wonen

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Er is geen informatie beschikbaar op het gekozen perceelnummer.

Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken
 Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is bestemming

op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot
Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die het
gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info
www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


 Cultuurhistorische
landschappen

 Archeologische sites
 Stads- en

dorpsgezichten

 Monumenten
 Overgangszones

 Landschapsatlas
 Historische tuinen en parken
 Houtige beplantingen

 Archeologische zones
 Bouwkundig erfgoed - gehelen
 Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed
Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een vastgestelde inventaris

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0059455 Datum opzoeking: 9/03/2020

Referentienummer: MDK 3947 Zoekdata: Buurtstraat 76, 9990 - Maldegem

Perceel: 43503H1014/00G000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Maldegem afdeling MALDEGEM 3 AFD, sectie H met
perceelnummer 1014/00G000 [43503H1014/00G000]



Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een wetenschappelijke inventaris

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de
staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de
bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en
natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is
voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13
begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient de
archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat je
het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


JOUW
MOBISCORE
Wat?

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de

dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je

berekent het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam

gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits-

en milieu-impact van je woonplaats.

Waarom?

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit

een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en

geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen –

vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

Buurtstraat 76, 9990 - Maldegem

5,0/10/10

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: kleuteronderwijs, lager onderwijs en

middelbaar onderwijs.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: bakkers , slagers, voedingswinkels,

restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank- en verzekeringskantoren,

postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: - bibliotheken, cultuurcentra,

bioscopen, schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare parken,

provinciale domeinen en natuurgebieden.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: dokters, tandartsen, apothekers,

geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W. en

lokale dienstencentra.

Mobiscore is een initiatief van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Openbaar vervoer
Aanbod beperkt

Onderwijs
Goed bereikbaar

Winkels & diensten
Goed bereikbaar

Cultuur, sport & natuur
Matig bereikbaar

Gezondheid & zorg
Goed bereikbaar

 

Meer info - www.mobiscore.beMeer info - www.mobiscore.be





Vastgoedinformatie
IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam: geassocieeerde notarissen Vanhyfte -
Vandevelde  U.Ref: 20200318  

Bedrijf:  O.Ref: VV/DV/22022668  
Straat + huisnummer: Westeindestraat 30-32
bus 32    

Postcode + gemeente: 9990 Maldegem    

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente: Maldegem
Adres: Buurtstraat 76
Kadastrale afdeling: MALDEGEM 3 AFD
Kadastrale sectie: H
Kadastraal perceelnummer: 1014G

Datum opmaak van document: 19/03/2020
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OVERZICHT PLANNEN

1. Bestemmingsplannen
1.1 Gewestplan
Naam Eeklo-Aalter
Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 1978-03-24
Processtap Besluit tot Goedkeuring

Het perceel is gelegen in woongebieden

1.2 Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
1.3 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
Naam Windlandschap Eeklo - Maldegem
Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2015-04-29
Processtap Besluit tot Goedkeuring

1.4 Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
1.5 Bijzondere plannen van aanleg
2. Verordeningen
2.1 Bouwverordeningen
Naam het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene

bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 1997-04-29
Processtap Besluit tot Goedkeuring

2.2 Stedenbouwkundige verordeningen
Naam weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen
Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2015-07-13
Processtap Besluit tot Goedkeuring

Naam Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid

Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2009-06-05
Processtap Besluit tot Goedkeuring

Naam het besluit van de Vlaamse Regering van 08 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijk
stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor
dergelijke verblijven

Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2005-07-08
Processtap Besluit tot Goedkeuring

Naam Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2013-07-05
Processtap Besluit tot Goedkeuring

Naam Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Type oorspronkelijk plan
Datum goedkeuring 2017-06-09
Processtap Besluit tot Goedkeuring
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

1. Omgevingsvergunningen

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2. Stedenbouwkundige vergunningen

2.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "NIEUW STELSEL"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "OUD STELSEL"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN
BELANG"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.4. AANVRAGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.5. AANVRAGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.6. AANVRAGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING DIGITALE BOUWAANVRAAG

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2.7. AANVRAGEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING DIGITALE BOUWAANVRAAG BIJZONDERE PROCEDURE

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3. Verkavelingsvergunningen

3.1. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "NIEUW STELSEL"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3.2. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEL"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3.3. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3.4. AANVRAGEN VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3.5. AANVRAGEN VERKAVELINGSVERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

4. Stedenbouwkundige attesten

4.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5. Planologische attesten

5.1. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel)

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5.2. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel)

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5.3. AANVRAGEN PLANOLOGISCHE ATTESTEN SYSTEEM 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden
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6. Bouwmisdrijven

6.1 BOUWMISDRIJVEN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

7. Planbaten en Planschade

7.1. PLANBATEN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

7.2. PLANSCHADE

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

8. Meldingen

8.1. MELDINGEN PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

8.2. MELDINGEN DIGITALE MELDING

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

9. Gebouwen of constructies

9.1. GEBOUWEN

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

10. Woonrecht

10.1. WOONRECHT PROCEDURE 2009

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

11. Recht van voorkoop

Voor alle rechten van voorkoop voortvloeiend uit diverse regelgeving wordt verwezen naar het e-voorkooploket via https://eloket.vlm.be/e-voorkoop of
http://www.geopunt.be
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MILIEU EN NATUUR JA NEE

Voor zover bekend zijn er m.b.t. op het onroerend goed (een)
milieuvergunning(en) afgeleverd,
of milieumelding(en) ontvangen
voor afvalwaterlozing, afvalverwerking of grondwaterwinning

zoja, voor volgende activiteit of inrichting:

 X

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend en/of is was er een inrichting gevestigd,
opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO

 X

Er zijn bodemattesten afgeleverd voor het onroerend goed  X
Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een grondwaterwingebied.  X
Het onroerend goed is gelegen in een waterwingebied voor oppervlaktewater van het drinkwaterproductiecentrum van
Kluizen.

 X

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos?

Deze gegevens kunt u bekomen bij: Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus73,
9000 Gent

  

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied  X
Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het duingebied belangrijk landbouwgebied  X
Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type:   
- centraal gebied X  
- individueel te optimaliseren buitengebied  X
- individueel geoptimaliseerd maar gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied  X
- individueel geoptimaliseerd maar niet gezoneerd  X
- collectief geoptimaliseerd buitengebied  X
- collectief te optimaliseren buitengebied  X
- individueel te optimaliseren buitengebied – gesloten opvangsysteem aanwezig  X
- individueel te optimaliseren buitengebied – gesloten opvangsysteem gepland  X
Het onroerend goed bevindt zich:   
- in mogelijk overstromingsgevoelig gebied  X

- in effectief overstromingsgevoelig gebied  X
 

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE JA NEE
Het onroerend goed is opgenomen in:   
- het gemeentelijk leegstandsregister  X
- het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen   
- de inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen  X
 

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA NEE
Voor zover bekend is het onroerend goed:   
- opgenomen op de lijst van beschermde monumenten  X
- gelegen in een beschermd dorpsgezicht  X
- gelegen in een beschermd landschap  X
- gelegen in een archeologische site  X
- opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed  X
- gelegen in een gebied waar geen archeologie te verwachten valt  X
 

WEGEN, WATERLOPEN EN ERFDIENSTBAARHEDEN JA NEE
Er is een gemeentelijk/gewestelijk rooilijnplan van toepassing X  
Het onroerend goed is bezwaard door een rooilijn  X
Er is een onteigeningsplan van toepassing  X
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut:   
- Fluxys leiding  X
- Gasleiding van Nationale Maatschappij der Pijpleidingen  X
- Bovengrondse Elia leiding  X
- Waterleiding van de Watergroep   
Het onroerend goed is gelegen in een erfdienstbaarheidsstrook langs een onbevaarbare waterloop  X
Op het onroerend goed ligt een bedding van een oud-geklasseerde waterloop (waterlopen die opgenomen zijn in de
atlassen van 1877 of 1950) waarvan de bedding, buiten de polder- of wateringgrenzen, eigendom geacht is van de VMM.
Binnen de polder of watering zijn deze besturen de vermoedelijke eigenaar.

 X

Langs of op het onroerend goed ligt een privégracht X  
Langs of op het onroerend goed ligt een gracht beheerd door de gemeente Maldegem  X
Het onroerend goed is gelegen in een erfdienstbaarheidsstrook langs een bevaarbare waterloop  X
Het onroerend goed is gelegen in een erfdienstbaarheidsstrook langs een spoorweg  X
Het onroerend goed is belast met een erfdienstbaarheid van een buurtweg  X
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BELASTINGEN JA NEE
Op het onroerend goed zijn gemeentebelastingen van toepassing   

- leegstandsheffing op gebouwen en woningen   
- heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen   
- heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen   
- belasting op onafgewerkte gebouwen   
- gemeentelijke activeringsheffing Decr. grond- en pandenbeleid   
- gemeentelijk belastingreglement Decreet ruimtelijke ordening op niet bebouwde percelen, gelegen in een niet vervallen verkaveling of
op de niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1 september 2009

 X

- belasting op niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie en palend aan een uitgeruste weg   
- belasting op verwaarloosde gronden   
- belasting op tweede verblijven   
- belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans   
- verblijfsbelasting   
- verhaalbelasting op:   

- wegzate   
- wegenuitrusting   
- aanleg trottoirs   
- aanleg riolen   
- aansluiting op rioleringsnet   

- urbanisatiebelasting   
- belasting op kamers   
- belasting op kantoorruimten   

 

Opmerkingen
Dit formulier heeft louter een informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan.

Bijkomende informatie
Contact: Dienst Ruimtelijke Ordening
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Tel: 050/728615
E-mail: ruimtelijke.ordening@maldegem.be

 
Algemeen Directeur   Burgemeester

  

T. Van Vynckt   B. Van Hulle
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http://www.energiesparen.be









