PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM
Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen, Ter Waarde 43, 8900 IEPER
T: 056 70 54 05, E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer:

0199-190711-01

Datum van het onderzoek :

11/07/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:
ADRES INSTALLATIE : /

Visualisatie van de installatie

GROENHAGESTRAAT 31
8432 LEFFINGE
EIGENAAR :

/

Adres :

GROENHAGESTRAAT 31
8432 LEFFINGE

OPDRACHTGEVER :

COVAST

Adres :

KORTRIJKSESTEENWEG 1005
9000 GENT

INSTALLATEUR :

Bestaand

Adres :

BTW of IK :
EAN :

Teller nr.

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:
Aard installatie :

Type der Lokalen :

wooneenheid

Begin werken fundering:

Voor 01/10/81

Elektrische installatie :

Na 01/10/81

Aansluiting spanning :

Mono 230V

AREI art. :

86

Voedingskabel hoofdbord :

4 x 10 mm²

Bescherming van de aansluiting :

40 A

Type van de aardelektrode:

Baren

Alg. schakelaar: type :

4p 40A/300mA

Aantal borden :

1

Aantal eindstroombanen :

14

Schema :

TT

Uitwendige invloedsfactoren :
ONDERZOEK:
Controlebezoek volgens :
VMA - 48.5

AREI art. 271,
MA-LS-02/2015
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PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
Aard van het onderzoek :

Controlebezoek

METINGEN:
RA:

6,5 Ohm

RI tot

>5 MOhm

BESCHRIJVING:
bord onder trap
diff40/300
4k2p20Aut
2k2p16Aut
1k2p40Aut
diff40/300
5k2p20Aut
diff40/30
4k2p20Aut
2k2p16Aut
diff40/30
1k2p32Aut
2k2p16Aut

VASTGESTELDE INBREUKEN

1 Het ééndraadsschema ontbreekt (art. 16 AREI).
2 Het situatieschema ontbreekt (MB 27/7/1981).
3 De dienstspanning is niet op elk bord vermeld (art. 5, 16 AREI).
4 De aanduiding van de kringen, klemmen en of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (art. 16, 252 AREI).
5 Cablage bovenste bordje dient aangepast aan de bescherming van de aansluiting
6 De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken of zijn onvolledig (art. 72 AREI).
7 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (art. 207, 210
AREI).berging plafond
8 Leidingen die onderhevig kunnen zijn aan schokken of beschadiging dienen mechanisch beschermd te zijn (art. 201, 209
AREI).losliggende kabel buiten
NOTA'S

1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.
BESLUIT

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en
de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op 11/07/2020.
De agent-onderzoeker,

voor De Directeur,

0199 MARC WAMBEKE

VMA - 48.5

Verslagnummer 0199-190711-01
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PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
UITGEVOERDE CONTROLES
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,« van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de
schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,«
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van
minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de
stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom
en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS
a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen
overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde
erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede
onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal
van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid,
of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS DE INSTALLATIE NIET-CONFORM IS

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Lees dit proces-verbaal
zorgvuldig en besteed
aandacht aan de inbreuken
die vastgesteld zijn. Tref de
nodige dringende
maatregelen.

Indien nodig laat u bijstaan
door een installateur en
bespreek met hem de
inbreuken. Doe de nodige
aanpassingen.

Een herkeuring van de
installatie is verplicht voor
11/07/2020.

BTV West-Vlaanderen staat
tot uw dienst voor de
noodzakelijke keuringen.

VMA - 48.5

Verslagnummer 0199-190711-01
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Attestnummer: 20180382260/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180381468

Bodemattest

Coudeville Marc
Notaris
Vredestraat (hoek Elisabethlaan) 20 /
8400 Oostende

UW BERICHT VAN:
UW KENMERK:
BIJLAGEN:
MECHELEN:

29.06.2018
D.23792/LVH
29.06.2018

AFDELING:

CONTACTPERSOON:
ONS KENMERK:

Bodembeheer
Infolijn 015/284 458
A: 20180382260 - R: 20180381468

1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 35008 MIDDELKERKE 5 AFD/LEFFINGE/
straat + nr. : GROENHAGESTR 31
sectie : B
nummer : 0452/00F000
Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen
vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op
http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 29.06.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd
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ERFDIENSTBAARHEID

In een aankoopakte verleden voor notaris Medard Vander Heyde, te Leffinge op 14 september 1909,
overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge, staat letterlijk het volgende vermeld:
“Zijnde dezen verkoop geschied en aanveerd, op de volgende voorwaarden en lasten, tot welkers
uitvoering den kooper zich verplicht, te weten:
…5° Van ten eeuwigen dage, gratis en onvergeld, uitweg te moeten laten ten westkant, op eene
behoorlijke breedte, voor menschen, peerden en bespanne, schimp en fraude geweerd, dit tot gebruik
van den eigendom der Kerk van Leffinghe bekend bij kadaster, sectie B nummer 448a”

In een akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 8 juli 2008, overgeschreven op het
tweede hypotheekkantoor te Brugge met als formaliteit 62-T-12/08/2008-12319 houdende de
verkoop door ***, van het woonhuis Groenhagestraat 35, kadastraal bekend sectie B nummer 449 K,
aan ***, werd navermelde erfdienstbaarheid gevestigd in volgende bewoordingen, alhier letterlijk
overgenomen:
“2) Erfdienstbaarheid van door- en overgang
Er wordt bij deze een eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid van door- en overgang
gecreëerd, voor een breedte van één meter vijfendertig centimeter (1,35 m) te rekenen vanaf de
wettelijke zijgrens en aansluitend hierbij ook over de honderd drieënveertig vierkante meter (143m²)
grond aangeduid onder de letters BEDFGH op een metingsplan opgemaakt door de West-Vlaamse
Electriciteitsmaatschappij welke gehecht is gebleven aan een aankoopakte verleden voor Jan
Moerkerke, commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge op twaalf maart negentienhonderd
zevenennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op drie april daarna,
boek 9732, in voordeel van de eigendommen gelegen te Leffinge Groenhagestraat 31 en 33 en 35
(heersende erven) teneinde deze eigendommen via de achterkant te kunnen bereiken.
Deze erfdienstbaarheid zal kunnen uitgeoefend worden te voet en/of met fietsen, bromfietsen of
moto’s en door al de mensen die zich begeven naar of komen van de eigendommen Groenhagestraat
31, 33 en 35 van en naar de Groenhagestraat.
De uitoefening van de erfdienstbaarheid zal op geen enkele wijze mogen gehinderd of belemmerd
worden.”

De kopers worden in de plaats gesteld van de verkoper in alle rechten en verplichtingen die uit
voormelde erfdienstbaarheden voortvloeien – voor zover ze nog van toepassing zijn – hetgeen zij
uitdrukkelijk aanvaarden. Zij verbinden zich dezelfde verplichtingen op te leggen aan de nieuwe
eigenaars voor het geval zij in de toekomst het bij deze aangekochte goed zouden vervreemden ten
gelijk welken titel.
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Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Gegevens opvraging
Ordernummer:

O2019-0134713

Datum opzoeking:

18/06/2019

Referentienummer:

Leffinge

Zoekdata:

Groenhagestraat 31, 8432 - Leffinge

Datum opzoeking themabestand:

18/06/2019

Perceel:

35008B0452/00F000

Resultaat opvraging perceel gelegen in Middelkerke afdeling MIDDELKERKE 5
AFD/LEFFINGE/, sectie B met perceelnummer 0452/00F000 [35008B0452/00F000]
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

Datum informatieve vraag

Kolommen

De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

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

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.

Informatievraag overstromingsgevaar

Gegevens opvraging
Ordernummer:

O2019-0134713

Datum opzoeking:

18/06/2019

Referentienummer:

Leffinge

Zoekdata:

Groenhagestraat 31, 8432 - Leffinge

Perceel:

35008B0452/00F000

Resultaat opvraging perceel gelegen in Middelkerke afdeling MIDDELKERKE 5
AFD/LEFFINGE/, sectie B met perceelnummer 0452/00F000 [35008B0452/00F000]
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)

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

Risicozones overstromingen - 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 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

Meer info

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.

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

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL
INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

Covast cvba
Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam

Covast cvba

Beroep

vastgoed

Adres

Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

Uw bericht van:

12 augustus 2019

Uw kenmerk:

vastgoedinfo Groenhagestraat 31

Onze referte:

001999869586

Datum:

21 augustus 2019

Contactpersoon: Diederik Vandaele - T 059 31 30 16

Geachte mevrouw
Geachte heer

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Ligging onroerend goed

GROENHAGESTR 31

Kadastrale identificatie

Afdeling MIDDELKERKE 5 AFD/LEFFINGE Sectie B Nr. 0452F

Kadastrale aard

HUIS

ALGEMENE BEPALINGEN
INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid ervan.
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PLANNENREGISTER
De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister.

VERGUNNINGENREGISTER
De gemeente beschikt over een conform verklaard vergunningenregister.

Pagina 2 / 10

PLANNENREGISTER
1. PLANNEN
Plan

Status beslissing

Bestemming

Gewestplan 2.22_2_1 - OostendeMiddenkust

goedgekeurd door
Koning op 26/01/1977

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

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
2.13_132_1 - Solitaire VakantiewoningenBrugge-Oostkust

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
5/06/2015

-

Bijzonder plan van aanleg (BPA) 2.24_21_2 - goedgekeurd door de
Leffinge Centrum-West
minister op 2/10/2000

bebouwing

2. VERORDENINGEN
Verordening

Status beslissing

Bouwverordening 2.31_1_1 - gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor
voetgangersverkeer

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
29/04/1997

Bouwverordening 2.31_7_1 - gemeentelijke bouwverordening inzake vellen van bomen

goedgekeurd door de
minister op 18/10/1977

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_2_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake voorzieningen voor huisvuil

goedgekeurd door
Deputatie op 25/11/2004

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_3_2 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake ventilatieluchtafvoer meergezinswoningen en
verbrandingsluchtafvoer

goedgekeurd door
Deputatie op 31/07/2008

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_5_1 - gewestelijke
goedgekeurd door
stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van Vlaamse Regering op
gebieden voor dergelijke verblijven
8/07/2005
Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_11_1 - gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
5/06/2009

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_7_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake groenschermen rondom weekendverblijfparken

goedgekeurd door
Deputatie op 31/01/2008

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_8_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake afsluitingen in de voortuinstrook

goedgekeurd door
Deputatie op 31/01/2008

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_9_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen

goedgekeurd door
Deputatie op 31/07/2008

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_10_1 - provinciale
stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten

goedgekeurd door de
minister op 23/07/2008

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_11_2 - gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
4/12/2009

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_11_3 - gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
18/02/2011

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_4_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake voorbouwlijn

goedgekeurd door
Deputatie op 8/05/2003

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_13_1 - gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake de beeldkwaliteit bij meergezinswoningen binnen
het centrumgebied van Leffinge

goedgekeurd door
Deputatie op 20/10/2011
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Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_1_5 - gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten infiltratie-voorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
15/07/2016

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_15_1 - gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake breedband

goedgekeurd door
Vlaamse Regering op
9/06/2017
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN
1. AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

2. MELDING OMGEVINGSVERGUNNING
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3. AANVRAAG TOT VERKAVELING
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

VERGUNNINGENREGISTER
1. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 1963/72
Dossiernr. Gemeente: 35011/11233/B/1963/503
Dossiernr. AROHM: 63/206.003
Aanvrager: VANDERESPT ROBERT
Onderwerp: VERBOUWING EN UITBREIDING VAN 4 WOONHUIZEN
Aard: Andere
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

27-02-1963

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege

15-03-1963

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege

Gunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

20-03-1963

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

Vergunning

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 2009/14
Dossiernr. Gemeente: 35011/17208/B/2009/17
Aanvrager: Broucke - Vanbever
Onderwerp: vergroten raamopening in achtergevel tot op de vloer
Aard: Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente

15-01-2009

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

27-01-2009

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

03-02-2009

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

Vergunning

2. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

3. AANVRAGEN TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN
Pagina 5 / 10

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

4. BOUWMISDRIJVEN
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

5. PLANSCHADE en PLANBATEN
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

6. AANVRAGEN TOT VERKAVELINGSVERGUNNING
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

7. VERGUND GEACHTE GEBOUWEN
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

8. MELDINGEN
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden

9. WOONRECHT
Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden
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INLICHTINGEN VASTGOEDINFORMATIE
1. RUIMTELIJKE ORDENING
In het gemeentelijk RUP zijn zones afgebakend waarop het recht van voorkoop van toepassing is
Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afgegeven
Het onroerend goed is gelegen in een risicozone overstromingsgebied

2. MILIEU EN NATUUR
2.1. MILIEUVERGUNNINGEN
Geen vermeldingen in het register gevonden

2.2. VLAREBO-activiteiten
Geen vermeldingen in het register gevonden

2.3. ANDERE MILIEU-GERELATEERDE INFO
Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). Zo ja,
Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied. Zo ja,
dit gebied is integraal beschermd
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:
- Onbekend
Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het duingebied
belangrijk landbouwgebied. Zo ja,
dit gebied is integraal beschermd
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd:
- Onbekend
Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type:
- Zone: Centrale gebied

3. HUISVESTING EN ECONOMIE
Het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
de gemeentelijke inventaris verwaarloosde woningen en gebouwen
het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:
het gemeentelijk leegstandsregister
Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning.
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd
Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het recht van wederinkoop in het kader
van de Vlaamse Wooncode van toepassing is
De gemeente en/of het OCMW hebben een sociaal beheersrecht over dit onroerend goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode
Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of bescheiden last meer
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opgelegd bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
Voor zover bekend is het onroerend goed:
een definitief beschermd monument
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
gelegen in een beschermd landschap
opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Het onroerend goed is gelegen in een rooilijnplan
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)
Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar
nut. Zo ja, volgende:
ondergrondse inneming voor plaatsing van elektriciteitsleidingen
ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten
ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten
ondergrondse inneming voor aanleg van afvalwatercollector
ondergrondse inneming voor andere
bouwvrije strook langs autosnelweg
bouwverbod in nabijheid van luchthavens
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. ruimingswerken
voet- en jaagpaden (buurtwegen)
andere
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6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing:
leegstandsheffing op gebouwen en woningen
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
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
belasting op tweede verblijven
verhaalbelasting op aanleg trottoirs
verhaalbelasting op aansluiting op rioleringsnet
andere

- Naam en adres van verkoper, de koper en zijn/hun eigendomsaandeel
- Datum van de akte, naam en standplaats van de instrumenterende ambtenaar
- Nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw (straat, huis- en busnummer volgens
CRAB)
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de verkoper als belastingplichtige beschouwd.

OPMERKINGEN
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers en/of huisnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.
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.
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex RO 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 stedenbouwkundig vergunning of
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

Te Middelkerke, 21 augustus 2019

Hoogachtend
Namens het Gemeentebestuur

Pascal Van Looy
de wnd. algemeen directeur

Jean-Marie Dedecker
Burgemeester
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