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Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0062178 Datum opzoeking: 11/03/2020

Referentienummer: MDK 3951 Zoekdata: Wijnstraat 10, 9600 - Ronse/Renaix

Datum opzoeking themabestand: 11/03/2020 Perceel: 45423E0218/00H000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Ronse afdeling RONSE 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0218/00H000 [45423E0218/00H000]

Type Vlaams
voorkooprecht

Overzicht begunstigden Vlaams
voorkooprecht

VKBO-
Nummer

Begindatum
bekendmaking

Prioriteit

VWC Bijzonder gebied De Nieuwe Haard 0400217644 7/01/2020 1

VWC Bijzonder gebied Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen

0466370951 7/01/2020 1

VWC Bijzonder gebied Vlaams Woningfonds 0421111543 7/01/2020 2

VWC Bijzonder gebied Stad Ronse 0207460432 7/01/2020 3



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.

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: O2020-0062178 Datum opzoeking: 11/03/2020

Referentienummer: MDK 3951 Zoekdata: Wijnstraat 10, 9600 - Ronse/Renaix

Perceel: 45423E0218/00H000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Ronse afdeling RONSE 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0218/00H000 [45423E0218/00H000]



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: O2020-0062178 Datum opzoeking: 11/03/2020

Referentienummer: MDK 3951 Zoekdata: Wijnstraat 10, 9600 - Ronse/Renaix

Perceel: 45423E0218/00H000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Ronse afdeling RONSE 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0218/00H000 [45423E0218/00H000]

Hoofdbestemming (*): woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Datum goedkeuring gewestplan: 8/04/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Oudenaarde

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

Historische stadskern van Ronse: (detail zie bijlage)
Herenhuis 1911: (detail zie bijlage)

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0062178 Datum opzoeking: 11/03/2020

Referentienummer: MDK 3951 Zoekdata: Wijnstraat 10, 9600 - Ronse/Renaix

Perceel: 45423E0218/00H000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Ronse afdeling RONSE 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0218/00H000 [45423E0218/00H000]



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

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Historische stadskern van Ronse: Archeologisch (detail zie bijlage)
Herenhuis van 1911: Bouwkundig (detail zie bijlage)

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/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: MDK 3951)



Vastgestelde inventaris

Vastgestelde archeologische zone: Historische stadskern van Ronse
Vastgestelde archeologische zone

Beknopte karakterisering
Typologiessteden
Datering middeleeuwen, nieuwe tijd

Is de aanduiding van
Ronse (Ronse) Deze zone omvat de historische stadskern van Ronse.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Herenhuis 1911
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiesgarages, herenhuizen, koetshuizen, veranda's
Stijl
Datering voor WO I, interbellum

Is de aanduiding van
Wijnstraat 10 (Ronse) Herenhuis gebouwd in 1911 door de industrieële familie Delhaye, later dokterswoning en -praktijk, sinds
1968 in bezit van de congregatie van de zusters van Barmhartigheid.

Resultaat opvraging perceel gelegen in Ronse afdeling RONSE 3 AFD,
sectie E met perceelnummer 0218/00H000 [45423E0218/00H000]

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning
binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een
oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van
voor de industrialisering.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11919

Beschermingbesluiten
Historische stadskern Ronse - https://id.erfgoed.net/besluiten/5915

Vaststellingsbesluiten

Beschrijving
Herenhuis gebouwd in 1911 door de industrieële familie Delhaye, later dokterswoning en -praktijk, sinds 1968 in bezit van de congregatie
van de zusters van Barmhartigheid.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55468

Beschermingbesluiten
Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst -

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11919
https://id.erfgoed.net/besluiten/5915
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/145
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/245
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/461
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55468
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825


https://id.erfgoed.net/besluiten/5825
OpheffingsbesluitenVaststellingsbesluiten



Wetenschappelijke inventaris

Historische stadskern van Ronse

Beknopte karakterisering
Typologiessteden
Datering middeleeuwen, nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
Ronse is gelegen op zandleemgronden in een vallei langsheen de alluviale gronden van de Molenbeek, die westelijk van de stad uitvloeit in
de rivier de Ronne. Het centrum is op de bodemkaart volledig ingekleurd als OT, maar er rond betreft het voornamelijk matig natte tot matig
droge zandleembodems met textuur B horizont (Ldc en Lca). Het centrum lig op een hoogte tussen ongeveer 30 m TAW ter hoogte van de
Molenbeek en 40 m TAW aan de zuidzijde. De archeologische zone van Ronse bevindt zich op het gewestplan volledig binnen de
bebouwde kom, dat naast woongebied vooral uit woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde bestaat. Ten noorden van
de Beekstraat is er een kleine zone die gebied met milieubelastende industrieën bevat.

Archeologische nota
De archeologische zone omvat de historische stadskern van Ronse zoals die kan herkend worden op basis van de historische kaarten en
van het gereduceerd kadaster van 1851. Ronse is pas heel laat en kortstondig van stadsmuren voorzien, waardoor ook andere
afbakeningsgrenzen gezocht zijn, meestal een weg of een perceelsgrens.

Het historisch centrum van Ronse is drieledig: het gebied van de Vrijheid, gelegen rond de Sint-Hermeskerk, het gebied van het grafelijk
kasteel ten noordoosten ervan en de daar omheen gegroeide stad ten zuiden van beide gebieden, met de Grote Markt, de Veemarkt en
het Franklin Rooseveltplein als de voornaamste pleinen (Bogaert e.a. 1998). Ook de lintbebouwingen langsheen de grote uitvalswegen zijn
in de archeologische zone opgenomen, omdat ze waarschijnlijk een middeleeuwse oorsprong hebben, namelijk de Kruisstraat in het
noordwesten, de Hoogstraat en de Abeelstraat in het zuidwesten, de Verlorenstraat in het zuidoosten en de Beekstraat in het noordoosten.

De zone omvat de historische stadskern die zeker teruggaat tot de vroege middeleeuwen, getuige de historische en de archeologische
bronnen (zie verder). Er zijn net als in het omliggende gebied, ook oudere vondsten, uit de Romeinse periode en de prehistorie, maar deze
houden geen verband met de historische stadskern en zijn aflijning.

Ronse heeft nooit een middeleeuwse stadsversterking gekend, enkel het stadsdeel genaamd de Vrijheid was omwald (Deconinck 1985).
Pas in de 16de eeuw, en slechts heel kortstondig zijn er versterkingen opgericht. Uit de bronnen blijkt er een omwalling met vijf poorten
aangelegd te zijn vanaf 1578, die echter al in 1582 weer geslecht werden door de Franse troepen. Enkel de Doorniksepoort bleef
gespaard. Een deel van de omgrachting bleef echter openliggen, en werd in 1685 al als oude vesten in de bronnen vermeld (Van Isterdael
1988).

Ronse heeft zich dus nooit ontwikkeld binnen de begrenzing van een laatmiddeleeuwse stadsomwalling, waardoor deze niet kan dienen als
leidraad bij de afbakening van de historische kern, zoals bij de meeste steden gebruikelijk is. De afgebakende zone omvat de voornaamste
historische gebouwen, straten en zones uit de middeleeuwen, zoals die uit het primitief kadaster kan afgeleid worden, en die min of meer
de situatie weergeeft zoals die op oudere plannen staat weergegeven. Het gaat om het stadszicht van Sanderus uit 1641-1644, de kaart
van de Vrijheid Ronse uit 1632, het kadasterplan van 1684, het stadsplan op de Kabinetskaart der Nederlanden van graaf de Ferraris
(1771-1778) en het primitief kadaster uit 1852.

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/222763/content/medium
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236


Ronse wordt in 855-873 voor het eerst vermeld als Rotnace. Deze naam wijst op een Keltische oorsprong, verwijzend naar het riviertje de
Ronne en wat zoveel betekent als ‘nederzetting aan de Ronne’ (Delghust 1975). Ronse ligt eigenlijk in de vallei van de Molenbeek, die pas
5 km ten westen van het centrum in de Ronne uitvloeit. Volgens de legende zou Sint-Amandus een klooster gesticht hebben in de 7de
eeuw, met Petrus en Paulus als patroonheiligen (Cambier 1960; Cambier 1995; Cambier 1998; Delghust 1975). Deze stichting duikt voor
het eerst op in de teksten bij de schenking tussen 831 en 834 door Lodewijk de Vrome aan de abdij van Inde in de buurt van Aken, en
werd als ‘Tenement van Inde’ betiteld. Met de komst van de relieken van Sint-Hermes in 860 beleefde de abdij een eerste bloeiperiode, die
echter door de Noormanneninvallen abrupt eindigde. Pas rond 940 keerden de monniken terug naar de abdij, en de relieken werden in
1089 ondergebracht in de nieuwe crypte van de Sint-Hermeskerk (Cambier 1960; Gadeyne & Heyse 1989; Delghust 1975).

Ten noorden, tussen de Molenbeek en de gegraven Lozebeek, werd een gordel van mottes aangelegd, vermoedelijk als verdediging van
het pas opgerichte kapittel met onder meer de nog bestaande zogenaamde ‘Hoge Mote’ (Lestienne 1987; Deconinck 1968).

De handelsnederzetting, ten zuiden van de omheinde kerksite, ontwikkelde zich rondom een hoger gelegen open plein, de latere Grote
Markt, en legde zich vooral toe op de wolnijverheid en de lakenhandel (Delghust 1975). De heer van Ronse, Gerard de Wattripont die door
de abdij van Inde aangesteld was als ondervoogd van het Tenement, verleende in 1240 de nederzetting die rond de bloeiende abdij
ontstaan was een stadskeure, en kocht het in 1264 af van de abdij. Bewijs van het stijgend belang van lakennijverheid is een keure van
1263 van Jan I, hertog van Brabant, die de handelaars van Ronse een plaats toekende in de Leuvense lakenhal en vrijstelling van
belasting in zijn gebied. In 1280 verkocht de abdij van Inde de overblijvende bezittingen van het Tenement, waaronder Ronse, aan Gwijde
van Dampierre, graaf van Vlaanderen, die het in 1289 in leen gaf aan zijn zoon Gwijde van Namen (Delghust 1975).

Rond 1380 richtte de proost ten noorden van de markt een begijnhof op dat vermoedelijk al eind 15de eeuw werd verlaten (Cambier 1962).
Het Sint-Elooishospice, gelegen aan de huidige Hospitaalstraat, werd opgericht voor pelgrims en zieken langsheen de oude toegangsweg
in het oosten, en gaat minstens terug tot begin 14de eeuw (Delghust 1975).

Door de algemene moeilijkheden in de wolnijverheid schakelde Ronse vanaf de 15de eeuw grotendeels over op vlas en werd het een
belangrijk centrum van grof linnen of zogenaamd saquin met uitvoer tot in Spanje via de lijnwaadmarkt van Oudenaarde (Delghust, 1975).
De bloei van de stad uitte zich in de 15de en de eerste helft van de 16de eeuw vooral in het vernieuwen van de kerken en de oprichting
van het zwartzustersklooster in 1492. Verschillende stadsbranden, de godsdiensttroebelen, plunderingen, het Calvinistisch bewind, de
Contrareformatie en de daaropvolgende vlucht van talrijke protestanten, vooral wevers, veroorzaakten eind 16de eeuw een diepe
economische crisis die tot het einde van het ancien régime zou aanslepen.

Tot de Franse Revolutie werd de heerlijkheid Ronse - een baronie vanaf 1549 - bestuurd door het kapittel van Sint-Hermes met volledige
juridische en fiscale onafhankelijkheid en een eigen rechtssysteem (Delghust 1975; Bockstal 1993; Bockstal 1994). Met de annexatie bij
Frankrijk in 1795 kwam een einde aan de bestuurlijke en gerechtelijke verscheidenheid in Ronse tussen Vrijheid, stad, baronie en
heerlijkheid van Landenbourg en werd Ronse één gemeente. Naast de afschaffing van de baronie met verkoop van het kasteel werd ook
het Sint-Hermeskapittel opgeheven met uiteindelijk behoud van de collegiaal als parochiekerk. De ernaast gelegen Sint-
Pietersparochiekerk werd gedesaffecteerd; het zwartzustersklooster en Sint-Elooishospice verbeurd verklaard en verkocht. Kasteel en
klooster werden de eerste locaties voor de opkomende textielindustrie (Delghust 1975).

In de binnenstad van Ronse zijn al heel wat archeologische waarnemingen en opgravingen gebeurd. Het voornaamste is het archeologisch
onderzoek in en rond de Sint-Hermeskerk, het vroegere kapittel en de verdwenen Sint-Pieterskerk, dat duidelijk de vroegmiddeleeuwse
oorsprong van het klooster en de Vrijheid aangetoond heeft (Bradt & Acke 2009; Cambier 1966; Cambier 1967; Cambier 1995; Cambier
1998; Crombé 1989; Deconinck 1969; Deconinck 1970; Roosens & Mertens 1950; Vermeiren 2001). Het betreft het gebied tussen de Sint-
Hermeskerk en de middeleeuwse Sint-Martinuskerk, rond het Kaatsspelplein en het Square Albert.

Duidelijke informatie rond de ouderdom van de wegen en de aanwezigheid van middeleeuwse omgrachtingen is aangetoond door
allerhande waarnemingen en registraties bij wegenwerken (Deconinck 1997; Deconinck 1998). Zo is de aanwezigheid van een houten
bestrating aangetoond in de Peperstraat (Roels 2001), van houten waterleidingen op het Franklin Rooseveltplein (Vermeiren & Roels
2001) en van grachten die mogelijk verband houden met de omwalling van de Vrijheid Ronse (in de Schipstraat en in de Sint-
Martensstraat)(Deconinck 1997; Deconinck 2001).

Een duidelijk bewijs van de middeleeuwse ambachtelijke activiteiten is de vondst van een afvalkuil van een 14de-eeuwse pottenbakker in
de Peperstraat (Crombé 1990). Ook langsheen de Molenbeek zijn al heel wat registraties gedaan, onder meer op de linkeroever
betreffende de kade, de Kerkhofwatermolen en van twee stenen bruggen (Deconinck 1985). De waarnemingen aan de Hoge Mote in het
Molenbeekalluvium bewezen de aanwezigheid van natte contexten met zeer goed bewaard organisch materiaal (archief VIOE 2006). Uit de
waarnemingen, vondsten en opgravingen blijkt dus duidelijk dat de historische kern van Ronse de kenmerkende rijke archeologische
ondergrond heeft die zo typisch is voor middeleeuwse stadskernen.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de afbakening
Uit archeologisch onderzoek in Ronse blijkt duidelijk dat de historische stad over het algemeen een dik, vrij goed bewaard en zeer
gevarieerd bodemarchief bevat, dat in dit geval het resultaat is van een continue bewoningsgeschiedenis van meer dan 1300 jaar.

De bewaring van de grondsporen is variabel naargelang de verstoringen die zowel in het heden als in het verleden gebeurd zijn. De
anorganische resten zullen over het algemeen goed uit de ondergrond komen, zoals in de meeste historische kernen het geval is. Gezien
de ligging in en op de rand van de Molenbeekvallei, de dikte van het bodemarchief en de aanwezigheid van talloze grachten zal de
bewaring van de organische resten over het algemeen goed tot zeer goed zijn, zoals onder meer aangetoond is door de opgravingen en
vondsten in de Sint-Hermeskerk, de Peperstraat (houten bestrating) en de Hoge Mote (vondsten van hout en leder).

De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden



hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context. Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die
teruggaat op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere, specifiek in Ronse het Tenement van de Inde. Soms
kunnen deze refereren naar een oudere, vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van
een stad wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie
van het kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in de
plattegrond, die vaak een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en
straatpatronen toch lang zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen zijn immense archeologische sites en
behoren tot de meest uitgebreide en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie. Tegelijkertijd zijn deze sites door
permanente verstedelijking en stedelijke ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd (Tys e.a. 2010).

Het intekenen van de kern gebeurde vanuit de ruimste perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke grenzen. Deze
afbakening concentreert zich in de eerste plaats op de begrenzingen die zichtbaar zijn op de historische kaarten. Ook de open ruimtes
tussen de bebouwde kern en strategische elementen zoals de rivieroever worden mee opgenomen.

De archeologische zone van Ronse-Stad is gebaseerd op de spreiding van de bewoning van het stadscentrum zoals op het primitief
kadaster geregistreerd staat, inclusief de zones met dichte bewoning langsheen de verkeersassen net buiten oudste kern, zoals de
Verlorenstraat, de Abeel- en de Hoogstraat in het Zuiden en de Kruisstraat in het noorden. De kern zelf is afgezoomd door de Molenbeek
in het noorden, door de bewoning langsheen de Veemarkt in het oosten, net buiten de oude Vesten, en door de bewoning langs de
Wijnstraat, die deel uitmaakt van de oude verkeersas die uit het noorden vanuit Oudenaarde, langsheen de Kruisstraat, de stad
binnenkomt. Dat dit geheel samen de oude kern uitmaakt blijkt ook uit de oudere stadspannen van Ronse zoals de kaart van de vrijheid
Ronse uit 1632, het kadasterplan van 1685, het stadsplan op de Kabinetskaart der Nederlanden van graaf de Ferraris (1771-1778) en het
primitief kadaster uit 1852.
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Ronse (Ronse)

Herenhuis van 1911

Beknopte karakterisering
Typologiesgarages, herenhuizen, koetshuizen, veranda's
Stijl
Datering voor WO I, interbellum

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300596

Beschrijving
Herenhuis gebouwd in 1911 door de industrieële familie Delhaye, later dokterswoning en -praktijk, sinds 1968 in bezit van de congregatie
van de zusters van Barmhartigheid. Op de nieuwe verspringende rooilijn ingeplant woonhuis en garage met deels met behouden oudere
kern van haakse vleugel, mogelijk oorspronkelijk één geheel met het oude "huis van Cuerne" (nummer 12).

Woonhuis van drie traveeën en twee en drie bouwlagen onder verspringende mansarde- en zadeldaken. Art-nouveau-getinte voorgevel
met gemarkeerd links risaliet met bekronende puntgevel, opgetrokken uit witte geglazuurde baksteen op arduinen plint en dito speklagen,
dorpels, venster- en deuromlijstingen en erker op de bovenverdieping. Centrale deur met drie treden, bovenlicht en getralied zijlicht in
geblokte arduinen omlijsting; bovenvensters met boogvelden onder waterlijstjes: faiencetegeltableaus met bladranken en medaillons met
attributen van handel en nijverheid; jaarsteentje "anno 1911" in top.

Links, voormalige garage met één bouwlaag en plat dak, rondbogige poort in arduinen omlijsting onder gebogen kroonlijst met topstuk.
Zijpenanten begrensd door arduinen hoekblokken en postamenten; bekronende ijzeren art-nouveauleuningen. Gecementeerde
achtergevels met haakse vleugel met twee bouwlagen en oude kern achter linker travee. Gang en uitgebouwde veranda's van 1919 links
en rechts van haakse vleugel.

Interieur. Centrale gang met mozaïekvloer en deur met fraai glas-in-lood: Ars en Scientia voorstellend, gesigneerd: "Camille Wybo inv. fec.
Tournai, 1912". Gelijkaardige deuren met "Vier jaargetijden" oorspronkelijk tussen linker salons. Voorkamers met behouden beschilderde
plafonds en marmeren schouwen, in rechter salon in Vlaamse-renaissancestijl in zwarte en rode marmer. Veranda's en gang achteraan in
hout en gekleurd glas in lood met geometrische bloemmotieven in bovenlichten en lantaarn. Garage links, in jaren 1930 omgebouwd tot
dokterspraktijk, thans kapel.

Voormalig koetshuis achteraan in de tuin, palend aan Fabriekstraat met behouden bakstenen troggewelven.

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300596
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Is aangeduid als
Wijnstraat 10 (Ronse) Herenhuis gebouwd in 1911 door de industrieële familie Delhaye, later dokterswoning en -praktijk, sinds
1968 in bezit van de congregatie van de zusters van Barmhartigheid.

Is deel van
Wijnstraat (Ronse)

Stadhuis Ronse, Archief Huisvesting - Ruimtelijke Ordening, Inningsregister van de bouwbelasting, 1914-1923.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29157
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Geachte 

 
In aansluiting met uw schrijven dd° 5 mei 2020, bezorgen wij u onderstaand de gevraagde 
informatie.  Sinds de goedkeuring van het plannen- en vergunningenregister zijn de 
inlichtingen als volgt samengesteld: een uittreksel uit beide registers, aangevuld met de 
overige informatie die voorheen ook gebruikelijk verstrekt werd.  Het respectievelijke item is 
slechts van toepassing indien het selectievakje aangekruist is.     

 

1) A. UITTREKSEL PLANNENREGISTER 
 

Uitvoeringsplan, gewestelijk – 2.12: 

  Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen 
van de Grote Eenheid Natuur 'Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg'; dd° 
20/02/2004 

Bestemming volgens het RUP: 

Uitvoeringsplan, provinciaal – 2.13: 

  Afbakening afbakening kleinstedelijk gebied Ronse - afbakeningslijn; dd° 22/12/2008 
 Stedelijk gebied 
 Buitengebied 

  Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse - Molenbeek west; dd° 22/12/2008 

  Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse - Pontstraat west; dd° 22/12/2008 
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___________ 

__ 

OMGEVING 
Murielle Tonneau  

T 055 23 27 70 

E vastgoedinfo@ronse.be 
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  Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse - De Nieuwe Leie; dd° 22/12/2008 

  Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse - Stedelijk project Ninovestraat; dd° 
24/09/2012 

  Reconversie verblijfsrecreatie fase 1b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal; 
dd° 18/11/2015 

Bestemming volgens het RUP: 

Uitvoeringsplan, gemeentelijk – 2.14: 

  Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg; dd° 18/12/2014 

  Zonevreemde recreatie; dd° 18/12/2014 

  Klein Frankrijk Noord; dd° 12/10/2015 

  Heckensveld; dd° 19/12/2016 

  De Vrijheid; dd° 16/10/2017 

Bestemming volgens het RUP: 

Gewestplan – 2.22: 

  Gewestplan Oudenaarde; dd° 24/02/1977, gewestplanwijziging dd° 29/10/1999 
 
Bestemming volgens het Gewestplan:  woongebied met kultureel, historische en/of 
esthetische waarde 
 

  Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie vatbaar. 
 
BPA’s – 2.24: 

  BPA Kwartier Europastraat; dd° 07/09/1978 

  BPA Waatsbrug; voorlopig vastgesteld dd° 18/10/2004 

  BPA Klein Frankrijk; dd° 09/11/1992 
 
Bestemming volgens het BPA:  
 
Bouwverordening – 2.31: 

  Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer; dd° 
29/04/1997 

  TV + FM in privé-verkaveling; dd° 16/10/1975 
 
Stedenbouwkundige verordening – 2.33: 

  Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater; dd° 05/07/2013 

  Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve 
verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven; dd° 08/07/2005 

mailto:info@ronse.be
http://www.ronse.be/


  
Lokaal Bestuur Ronse • Grote Markt 12 • 9600 Ronse 
T 055 23 27 11 • E info@ronse.be 
BTW BE 0207 460 432 • Privacyverklaring: zie website 

www.ronse.be 

 

 

  Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid; dd° 
02/09/2009 

  Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake bandbreedte; dd° 09/06/2017 

  Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven; dd° 
04/07/2012 

  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater; dd° 29/03/2012 

  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake baangrachten; dd° 
29/11/2012 

  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake stedenbouwkundige 
voorschriften; ontwerp dd° 16/12/2013 

  Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het commercieel centrum 
van de stad - wijziging; dd° 07/12/2017 – zone C 

 
Onteigeningsplan 2.52: 

  Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg; dd° 18/12/2014 

  BPA Klein Frankrijk onteigeningsplan; dd° 09/11/1992 
 

 

 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de 
aanvrager opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen (enkel 
aangekruiste items zijn van toepassing). Er kan geen garantie gegeven worden 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 uitgevoerd is; 
 
Conform artikel 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. 
 
 
1) B. UITTREKSEL VERGUNNINGENREGISTER 
 
Het vergunningenregister bevat geen dossier voor het betrokken onroerend goed. 

 
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. 
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Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning 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 5.1.2 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 
omgevingsvergunning, indien deze nodig zou zijn. 
 
 
 
1) C. OVERIGE INFO 

Rooilijnplan: 

  Het goed is gelegen langs een gewestweg waarvoor een rooilijnplan werd 
goedgekeurd – voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot het Agentschap Wegen 
en Verkeer District 412 Oudenaarde, Heurnestraat 27, 9700 Oudenaarde, tel. 
055/46.03.40 
wegen.oostvlaanderen.districtoudenaarde@mow.vlaanderen.be 

 

  Het goed is gelegen langs een gemeenteweg waarvoor een rooilijnplan werd 
goedgekeurd – voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot de Technische Dienst van 
de stad Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, tel. 055/23.27.62, ontwerpbureau@ronse.be 

 
 
Ruimtelijke Ordening: 

  Het onroerend goed werd verdeeld op basis van een splitsingsplan, in strijd met de 
verkavelingsvergunningsplicht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
art. 4.2.15 §1.  Het schenden van deze verplichting tast de wettigheid aan van een 
eventuele stedenbouwkundige vergunning die aan de koper van het onrechtmatig 
afgesplitste stuk grond wordt afgegeven.   

Ligging: 

  Het goed is volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (KU-Leuven, 
studie met betrekking tot massabewegingen en massatransport in de Vlaamse Ardennen, 
dd° 28.08.2007), gelegen in een zone met een matig tot zeer hoog risico.   

  

  Het goed is gelegen aan de rand en/of binnen een risicozone voor overstroming 
overeenkomstig de kaart versie 2006 (KB 23.03.2007). 
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  Het goed is gelegen binnen een effectief overstromingsgevoelig gebied op de 
watertoetskaart (uitvoeringsbesluit watertoets van 14 oktober 2011). 

 Het goed  is gelegen binnen een mogelijk overstromingsgevoelig gebied op de 
watertoetskaart (uitvoeringsbesluit watertoets van 14 oktober 2011). 

 
 
2) MILIEU EN NATUUR 

20.1  Milieuvergunningen – milieumeldingen: voor zover bekend zijn er m.b.t. het 
onroerend goed 

  geen milieuvergunningen/meldingen of exploitatievergunningen afgeleverd.  Wij 
beschikken niet over lozingsvergunningen, afvalstoffenvergunningen of vergunningen 
voor grondwaterwinning voor deze locatie.    

 

  volgende vergunningen/meldingen i.v.m. milieu of exploitatie afgeleverd:  
 

Dossier: ARAB /  - Vlarem 2/1993/011  - lozing afvalwater   / - winning grondwater  /  / 
omgevingsvergunning  / inrichtingsnummer  
Vergunning verleend aan Provincialaat Zusters van Barmhartigheid  door CBS van 
09.08.1993 tot 09.08.2013 
Ligging: Wijnstraat 10, 45423_E_0218_H_000_00 
Activiteit: stookolietank 
Rubrieken: 17,3,6,1b stookolietank 6500l 

 
 

Dossier: ARAB A2/84  - Vlarem   /  - lozing afvalwater   / - winning grondwater  /  / 
omgevingsvergunning  / inrichtingsnummer  
Vergunning verleend aan De Jaegher Medard  door CBS van 04.01.1953 tot 04.01.1982 
Ligging: Wijnstraat 10, 45423_E_0218_H_000_00 
Activiteit: stookolietank 
Rubrieken: 17,3,6,1a stookolietank 3000l 

 

20.2  Overtredingen: voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed 

  geen overtredingen op milieureglementering vastgesteld. 
 

  volgende overtredingen op milieureglementering vastgesteld inzake niet gemelde of 
vergunde inrichtingen:  

 

20.3  Bodemverontreiniging: voor zover bekend  

  werden geen Vlarebo-activiteiten uitgeoefend op dit perceel. 
 

  is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging 
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij Vlarebo):  
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OVAM kan u de meest actuele informatie verschaffen over bodemattesten en over het 
register van verontreinigde gronden (het grondeninformatieregister).   

 

20.4  Waterwingebied:  

  het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied. 
 

20.5  Bos: voor zover bekend  

  bevindt er zich op het onroerend goed een bos.  
 

  mogelijk is het perceel opgenomen in een bosbeheersplan.  Voor informatie hierover 
kunt u contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Administratief 
Centrum (VAC), Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 
9000 Gent (tel.: 09/276.20.00 - fax: 09/276.20.05). 

 

20.6  Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebied: het onroerend goed is gelegen  

  in Habitatrichtlijngebied BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere 
Zuid-Vlaamse bossen’. 

 

20.7  Duingebied: het onroerend goed is niet gelegen in een beschermd duingebied of in een 
voor het duingebied belangrijk landbouwgebied. 

 

20.8  Recht van voorkoop in het kader van het natuurdecreet van 21 oktober 1997: is het 
voorkooprecht natuur van toepassing? 

  wij zijn van oordeel dat het voorkooprecht natuur niet van toepassing is op het 
onroerend goed.  Het goed ligt niet in een natuurreservaat of in de uitbreidingsperimeter 
van een erkend natuurreservaat. 

 

  wij zijn van oordeel dat op het onroerend goed overeenkomstig het decreet 
Natuurbehoud een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op basis van: 
Het Ministerieel Besluit van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de 
uitbreidingszones van de erkende reservaten als bedoeld in het decreet van 21 oktober 
1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu – art. 3 stelt dat bij het reservaat Bois 
Joly met erkenningsnummer 114 de volgende uitbreidingszone wordt vastgesteld: alle 
groen-, bos- en bosuitbreidingsgebieden in Ronse, kadastrale afdeling 1, sectie B.  
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  wij zijn van oordeel dat op het onroerend goed overeenkomstig het decreet 
Natuurbehoud een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op basis van: 
Het Ministerieel Besluit van 20 april 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat E 243 
Patersbos het statuut van erkend natuurreservaat. Bij dit natuurreservaat wordt de 
volgende uitbreidingszone waarbinnen het recht van voorkoop conform art 33 van het 
natuurdecreet van toepassing is: Ronse, kadastrale afdeling 2, sectie C.  

  wij zijn van oordeel dat op het onroerend goed overeenkomstig het decreet 
Natuurbehoud een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op basis van de ligging 
in het VEN – art. 37 §1 van het decreet Natuurbehoud (Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 
 

De Vlaamse Landmaatschappij / Vlaamse Grondenbank beslist of het decretaal recht van 
voorkoop al dan niet van toepassing is (voorkooprecht@vlm.be of meldpunt@vlm.be), conform 
het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en 
houdende wijziging van diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007), en of 
het voorkooprecht uitgeoefend wordt.  
Meer info op www.vlm.be/notarissen - opzoeking via http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-

vlaanderen.  

 

20.9 Het onroerend goed bevindt zich in volgende zuiveringszone (zoneringsplan Ronse MB 
18.12.2015 BS 02.03.2015): 

  het centrumgebied 
 

  het collectief te optimaliseren buitengebied 
 

  het collectief geoptimaliseerd buitengebied 
 

  het individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig 
 

  het individueel te optimaliseren buitengebied – IBA gepland 
 verplichte uitvoering tegen eind 2017 
 verplichte uitvoering tegen eind 2021 
 verplichte uitvoering tegen eind 2027 

 
 

 
3) HUISVESTING EN ECONOMIE 

30.1  Het onroerend goed is gelegen in: 

  een woonvernieuwingsgebied 
 

  een woningbouwgebied 
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  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 
 

30.2  Het onroerend goed is opgenomen in: 

  de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
sinds 

 

  de Vlaamse Inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid, sinds   
 

  de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen, 
sinds 
 

  de gemeentelijke leegstandsinventaris sinds 
 

  het gemeentelijk register onbebouwde percelen sinds 
 

30.3  Conformiteitsattest: 

  er werd een conformiteitsattest afgeleverd op  
 

  het meest recente conformiteitsattest werd geweigerd  
 

30.4  Recht van voorkoop: 

  een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader van de 
Vlaamse Wooncode (art. 85 §2) 

 

  een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader van het 
Decreet Stadsvernieuwingsprojecten 

 

  een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

 

30.5  Recht van wederinkoop: 

  het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het recht van 
wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode van toepassing is 
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30.6  Sociaal beheersrecht: 

  de gemeente en/of het OCMW hebben een sociaal beheersrecht over dit goed in het 
kader van de Vlaamse Wooncode 

 

30.7  Bindend sociaal objectief: 

  het bindend sociaal objectief is verwezenlijkt en er wordt geen Sociale of bescheiden 
last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen 

 

30.8  Wonen in eigen streek: 

  het “wonen in eigen streek” is van toepassing in de gemeente 
 
 
4) BESCHERMING ONROEREND ERFGOED 

40.1  Voor zover bekend is het onroerend goed: 

  opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde monumenten 
 

  een definitief beschermd monument 
 

  opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten 
 

  een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht 
 

  gelegen in een beschermd landschap 
 

  opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones 
 

  opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische monumenten 
en/of zones 

 

  opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
 

  opgenomen in de inventaris van de houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
 

   deels gelegen in de definitief aangeduide ankerplaats Vlaamse Ardennen van 
Koppenberg tot Kluisberg te Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde en Ronse 

 
 
5) ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT 

50.1  Voor zover bekend is het onroerend goed: 
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  gelegen langsheen het domein van Infrabel (Directie I-I.NW zone Gent, Koningin 
Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, 09/241 25 18). 

  

  gelegen langsheen het domein van NMBS-Holding (Directie H-PA.NW.1-Vastgoed, 
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, 09/241 20 52). 

 

  gelegen langsheen de onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie (Provincie Oost-
Vlaanderen, dienst 32 Wegen en Waterlopen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09/267 77 
59). 

 

  gelegen langsheen een gasleiding van Fluxys (Administratieve betrekkingen, 
Kunstlaan 31, 1040 Brussel, 02/28272 53). 

 

  gelegen langsheen een trage weg (055/23 27 51). 
 
 
6) GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 

60.1  Op het onroerend goed zijn volgende gemeentebelastingen van toepassing: 

Jaarlijkse gemeentebelasting op de inzameling en verwijdering van restafval (diftar). 

 

 

Met vriendelijke groeten 
 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Linda Vandekerkhove   i.o. Jan Foulon 
Algemeen Directeur   Schepen 
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Opmerking: Deze brief heeft enkel een informatieve waarde (in tegenstelling tot de 
stedenbouwkundige attesten).  Er zijn geen rechtsgevolgen aan verbonden.  Het stadsbestuur 
kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de 
verstrekte informatie. 
 
De administratieve kosten per aanvraag per eigendom bedragen 100 euro (goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit dd° 20.12.2010).        

 

Opmerking:  
 
Wij kunnen u sneller helpen wanneer u uw aanvraag om vastgoedinlichtingen digitaal verstuurt 
naar vastgoedinfo@ronse.be, op die manier komt uw vraag onmiddellijk terecht bij de persoon 
die uw aanvraag zal verwerken.   
 
U kan vastgoedinlichtingen ook on-line aanvragen: 
https://www.ronse.be/nl/vastgoedinformatie-opvragen 
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Type : woning EAN : 541448820069954755 Teller Nr.: : 61851873

Aard onderzoek: Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de
verkoper volgens AREI artikels 276bis, 278 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm2 Max beveiliging: 25 A
Aantal borden: 7 Aantal kringen: 25 Isolatie: - M

Aardelektrode: RE: - 

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

l  (mA) ln (A) ln - andere (A) l2t Type Beveiligde kringen Test x 2,5

BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A) (andere) P Sectie (mm2)

6 U 25 1 -
10 U 20 1 -
26 U andere 15 1 -
2 C 16 1 -
4 C 20 1 -
1 U 16 1 -

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring:  06/05/2020 Inspecteur:  Jens Nuyts Mentor: Installateur:  VZW ZUSTERS VAN
BARMHARTIGHEID, ZUSTER Greta

ID-label:  Wijnstraat 10 Klantreferentie:
B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke1663 Serie Nr:: 4193032

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Wijnstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9600
Gemeente RONSE
Land België

Eigenaar
Naam Greta
Straatnaam Wijnstraat
Huisnummer 10
Busnummer
Postcode 9600
Gemeente RONSE
Land België

Naam contactpersoon VZW ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID,
ZUSTER Greta

Telefoon 0479 88 62 93
Gsm nr. (SMS) 0479 88 62 93

Installateur

Naam VZW ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID,
ZUSTER Greta

BTW nr. -
Telefoonnummer 0479 88 62 93
E-mail greta.vdvelde@gmail.com

Visueel nazicht (algemeen)  OK  NOK Directe aanraking  OK  NOK Indirecte aanraking   OK  NOK

Aansluitingen  OK  NOK Correcte schema’s  OK  NOK schema in bijlage door Aceg vzw  

Equipotentiale
verbindingen

 OK  NOK  niet van toepassing  in afwachting

Continuiteit  OK  NOK Verlichting / toestellen  OK  NOK  NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S 

Elektriciteit volledig te herzien

BESLUIT
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.  De volgende periodieke keuring is te voorzien voor

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie,
ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.  Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken,
nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten
getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
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De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.  Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18
maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door
een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum: 6/12/2021

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jens Nuyts

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO,
middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat
de status is van de elektrische installatie.
Op deze manier wordt de koper bij de
verkoop van de woning ingelicht over de
status van de installatie en kan hij een
inschatting maken van de mogelijke
kosten.

De koper heeft 18 maanden tijd na
aktedatum om de vermelde inbreuken op
te lossen. Als alle inbreuken zijn verholpen
neem terug contact op met ACEG of met
uw keurder van ACEG en maak een
nieuwe afspraak, zo kunnen wij uw dossier
opvolgen en vervolledigen.

De herkeuring moet uitgevoerd worden
voor 18 maanden na aktedatum, bij ACEG
wordt volgende datum geregistreerd:
6/12/2021

ACEG staat tot uw dienst voor alle
noodzakelijke keuringen en staat u bij als
er iets niet duidelijk is.
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