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Geachte,

Wij hebben kennis genomen van uw aanvraag van 10 januari 2022 mel betrekking tot de bovenvermelde percelen.
Als loutere vorm van informatieverstrekking zonder bindende kracht kunnen wij u het volgende meedelen :
De door ons aangehaalde nummering verwijst in de mate van het mogelijke naar het meest recente modelformulier voor
het aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebesturen, dat door de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (WSG) aan de gemeenten bezorgd werd.

1

OVERZICHT PTANNEN

Het onroerend goed is getroffen door de volgende plannen

1

een

:

gewestplan

JA

naam: origineel gewestplan Oudenaarde
datum goedkeuring: 24/02/ 1977

met de volgende bestemming(en):

o

woongebieden

Voor wat de bestemming en het gebruik von de grond betreft verwijzen wij noar het KB van 28 december 1972 (en de
lotere wiizigingen) betreffende de inrichting en de toepossing von de ontwerp-gewestplonnen en de gewestplonnen.
Zie www.qeopunt.be voor een grofische weergave

2
3
4

(APA)
een bijzonder plan van aanleg (BPA)
een algemeen plan van aanleg

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE
NEE

(GRUp)
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NEE

44054A0477 /OlDOO3

1van7

een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

5

(PRUP)

JA

naam: PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
datu m goedkeu ri ng: 04/06 I 2012

Toelichting Provinciaal RUP afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied van Deinze werd goedgekeurd op 6 april 2012 door
de Vlaamse Regering.
Het goedkeuringsbesluit werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012. Het RUP is in
werking getreden op 4 mei 2012.

Waarom wordt dit RUP opsesteld?
Een van de belangrijkste taken uit het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen die de provincie moet uitvoeren, is
de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. ln een afbakening beslist de provincie samen met de gemeente waar
de grens (de afbakeningslijn) tussen het stedelijk gebied en het buitengebied moet komen.
Wat ziin de gevolgen?
De afbakeningslijn begrenst het stedelijk gebied. Het bestemmingsplan geeft deze lijn aan tot op perceelsniveau.
Voor de gebieden die binnen de lijn liggen, zal de overheid een stimulerend beleid voeren. Dit beleid is vooral gericht
op wonen, bedrijvigheid en harde recreatie. Op perceelsniveau heeft deze afbakeningslijn weinig kracht, omdat ze
geen verordenende voorschriften oplegt. Het is meer een beleidsmatig plan voor overheden om een onderscheid te
kunnen maken tussen buitengebied en stedelijk gebied. Buiten de afbakeningslijn vormen het herstellen,
ontwikkelen en verweven van functies in de open ruimte zoals natuur, bos en landbouw de uitgangspunten. Dit
betekent niet dat buiten de afbakeningslijn geen andere ontwikkelingen meer mogelijk zijn, maar deze moeten
afgestemd worden op de kwetsbaarheid van het buitengebied.
6

een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE

7

een rooilijnplan

NEE

8

een onteigeningsplan

NEE

9

een ruil- of herverkavelingsplan

NEE

10

een stedenbouwkundige verordening of bouwverordening (Gemeenteliik, provinciaal en

t2

Sewesteliik)

II

.

JA

algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd op 29/0a/$97

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven, goedgekeurd
op08/071200s

r
r

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd op t0/06l2OL!
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband, goedgekeurd op 09/06120t7

e provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven, goedgekeurd op

r

gemeentelijke algemene bouwreglement, goedgekeurd op

27

13/07

/2OI5

/03/2OI4

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeu rd op 07lO5l20I3
13

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit volgens het

complexe projecten
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

I4

Valt het onroerend goed in een verkavelingsvergunning of in een omgevingsvergunning

tot het verkavelen van

gronden:

herverkavelingsplan?
omgevingsvergunningen

15

ls het onroerend goed begrepen in een

16

Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of
voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd

1,7

Zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven

18

19

20

attesten afgeleverd voor stedenbouwkundige

handelingen

NEE

/

n,..
rrLL

RUIMTETIJKE ORDENING

MILIEU EN NATUUR

houdt niet bij welke percelen gesplitst zijn zonder verkavelingsvergunning

Zijn er voor het onroerend goed milieuvergunningen, milieumeldingen, of
omgevingsvergunningen met milieuaspect gekend

.

JA

voor de volgende inrichtingen:

Datum vergunning:

omschrijving:

1999

Wijzigen en uitbreiden van een bakkerij

1999

30.3.2

À,cr
rrLL

51) ten allen tijde worden geacht vergund te zijn. De bewijslast voor het aantonen van de periode van oprichting ligt
bij de particulier en niet bij de gemeente.

30

30.3.1

NEE

De bovenvermelde constructie of het voornoemd gebouw is - voor zover wij kunnen nagaan - gebouwd voór 22 april
1962, waardoor deze constructie(s) of gebouw(en) in toepassing van de codex op de ruimtelijke ordening (art. 4.2.L4

De stad

30.2

vastgesteld

Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsmeldingen

2I

30.1

NEE

Aanvrager & dossiernummer:
DE REVIERE

L1,A9

/

UEh

BRUGGHE Christophe

Overname bakkerij

Dossiernumm er :

Zijn op het onroerend goed overtredingen op milieuvergunningsreglementeringen
vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen.

Voor zover bekend is er een inrichting gevestigd met een risico voor

bodemverontreiniging

Gilbert

Dossiernumm er :

-

De grond is opgenomen in het grondeninformatieregister van

OVAM

flA9 / 2/E/ 2

NEE

NEE

JA

Met de volgende informatie: verontreiniging, wel verdere maatregelen o.v.
30.4

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een zone afgebakend als

oppervlaktewaterwingebied

bos

30.5

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een

30.5bis

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een bos vastgesteld door een
-

bosbeheersplan

NEE
NEE
NEE

heeft een breedte von minstens tien meter, gemeten oon de buitenkont von de buitenste boomstqmmen. !n
praktijk goan we ervan uit dot ols een strook bomen minstens 3 rijen breed is, het over een bos gaat. Bestoat de
strook bomen slechts uit 2 rijen, don is het geen bos en volt het kappen ervan onder de wetgeving von stedenbouw
(soms notuurvergunning). Twijfelgevallen worden door het Agentschop Nqtuur en Bos zelf beoordeeld.
lnfo bij Agentschop Natuur en Bos, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Mqrio Hendrikoplein 70 bus 73,9000 Gent.
Een bos

de

Kantooradres: Brlelstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze,be
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l

30.6

voor informatie over de Vogel- of Habitatrichtlijngebieden verwijzen we door naar
www.geopunt.be

NVT

30.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing

NEE

30.8

voor informatie over de beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied verwijzen we door naar www.Feopunt.be

NVT

30.9

Het onroerend goed wordt (deels) getroffen door de volgende zone van het
zoneringsplan:
Centrale gebied:
Te optimaliseren buitengebied:

JA
NEE

30.10

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.
*voor meer informotie verwiizen we door nqor www.woterinfo.be

40

HUISVESTING, GROND. EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

40.1

Het onroerend goed is niet gelegen in een industriezone

40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.t

.

40.2.2

e het stedelijke leegstandsregister voor woningen en gebouwen

NEE

o

de stedelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen

NEE

r
.

de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen

NEE

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen en loten

NEE

40.2.3

40.3

50

de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van de
Vlaamse Wooncode

NEE

NEE

NEE

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

M ee

r i nfo o p o eo. on roe

re nd e rfqoed.

be

Voor zover bekend is het onroerend goed:

definitief beschermd monument

NEE

50.1

- een

50.2

- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

NEE

50.3

- gelegen in een beschermd landschap

NEE

50.4

- beschermd als landschappelijk geheel

NEE

51

ls er van een van bovenvermelde

52.r

is het

onroerend goed opgenomen in de lijst van aanduidingsobjecten met erfgoedwaarde

NEE

52.2

is het

onroerend goed opgenomen in de lijst van erfgoedobjecten met erfgoedwaarde

NEE

53

de volgende informatie over Archeologie is beschikbaar:

53.1

- opgenomen in de "Beschermde archeologische zones"

NEE

53.2

- opgenomen in de "Vastgestelde archeologische zones"

NEE

s3.3

- opgenomen in de "Gebieden geen archeologie"

NEE

elementen een beheersplan opgemaakt:

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - inÍo@deinze be
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- reeds een goedgekeurde archeologienota ter beschikking

53.4

NEE

*De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht op elk perceel:
www.onroerenderfsoed.be/nl/digltaal-vondstmeldingsformulier
tBeslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek:
www.onroerenderfgoed.be/assets#iles/news/downloads/stroomschema

I

60

stedenbouwkundig-verkaveling

v7.pdf

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

I

I

I

j

Voor wat betreft de aanwezigheid van lokale nutsleidingen verwijzen we u door naar: klip.vlaanderen.be/
U kan ook zelf navraag doen bij de nutsmaatschappijen:
- voor elektriciteit & gas: Fluvius: 078 35 35 34

voor drinkwaterleidingen: Farys: 078 35 35 99
voorTV en internet: Telenet:015 66 66 66
- voor TV en internet: Proximus: 0800 22 800
-

60.1

ls het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
- gelegen in een zone

met ondergrondse inneming door

- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

stroom,

waterstof):

nutsleidingen

voor hoofdtransport van nutsproducten (gas,

drinkwater:
- gelegen in een zone met ondergrondse inneming voor afvalwatercollectoren
- gelegen in de bouwvrije strook langs autosnelweg
-ligt het goed in de nabijheid van een spoorweg (10m).
- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

60.2

60.3

voor hoofdtransport van

Gelegen in een erfdienstbare strook langs waterlopen van lste, 2de en 3de categorie tbv

ruimingswerken

Ligt er, volgens de atlas van 1840, een buurtweg* op of in de buurt van het

perceel

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

*Buurtwegen kunnen zowel sloon op de huidige straot ols op kleinere voetwegen.
*Tussen de otlos von 7840 en de huidige toestond kunnen er verschuivingen von koorten
hebben voorgedoan. Enkel een landmeter is gemachtigd om de exocte grenzen von de
buurtweg te bepalen.
Ligt er een nieuwe of gewijzigde buurtweg op of in de buurt van het

KantooÍadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CorÍespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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GEMEENTETIJKE BEIÁSTINGEN EN -HEFFINGEN

70.7

De

gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met onroerend goed

-leegstandheffing op gebouwen en woningen
(7.100 euro per jaar x oantol joren opgenomen in leegstondsregister met een moximum van
5.500 euro)

-heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
(7.100 euro per jaar vermeerderd met 25% per bijkomend jaar. Vanof het 5de joor wordt
een vost bedrog oangerekend)

-heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen
(50 opcentiemen op de Gewestbelosting)

-gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
*Op de kavels gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling (0,45 euro per
m2 met een minimum van 125 euro per kovel of bouwgrond en een maximum oonslog von
600 euro voor loten vanof 1200 m2)
-belasting op tweede verblijven
(750 euro per joar).
-heffi ng op leegstaa nde en verwaa rloosde bedrijfsrui mten
(50 opcentiemen op de Gewestbelosting).
Link naar het stedeliik belastingsreglementen: www.deinze.be/gemeentebelastingen

Teneinde te weten of er specifiek voor dit onroerend goed nog gemeentelijke belostingen of taksen verschuldigd zijn
op datum von heden, dient u per ofzonderlijk schrijven de vroag te stellen aan mevr. de financieel beheerder,
dienstencentrum De Leiespiegel - Brielstroot 2 -te 9800 Deinze.
Er worden op dotum van heden geen verhaalbelastingen geheven door het stadsbestuur von Deinze.

70.2

is het eigendom onderworpen aan

planbatenheffing?

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgevin8@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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databronnen
We streven ernaar om u telkens de meest actuele info te geven maar voor sommige
databronnen is het niet haalbaar deze info dagelijks te actualiseren.
Onderstaande staat opgelijst wanneer welke databron geactualíseerd is. lndien een
databron hier niet is opgelijst wordt deze, na wijzigingen, dagelijks geactualiseerd.
de legger

0L/01/202r

Adressen

t0/oL/2022

Leegstaande woningen en gebouwen

13/07/202L

Inventaris verwaarloosde gebouwen

t3/071202r

Conform iteitsattesten

t3/o7/2O2t

Register onbebouwde percelen

29/72/2020

Data agentschap onroerend erfgoed

26/tt/2027

Waterlopen

ts/09/202r

Overstromingsinfo

72/Os/202t

Oppervlaktewaterinfo

t2/o5/2021

Zoneringsplanen van de VMM

ls/08/2020

Gemeentelijke i nventaris risicogronden

2t/12/202t

Datum uittreksel: dinsdag

It

januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen

Kantooradres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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DATUM

00-01-0026/001 - DD

I 3 JAN 2022

Gaversesteenweg 20, 9800 Deinze
3de afdeling _ Petegem-aan-de-Leie _44054, sectie A, perceel 477 E3

Geachte,

Wij hebben kennis genomen van uw aanvraag van 10 januari 2022 met betrekking tot de bovenvermelde percelen.
Als loutere vorm van informatieverstrekking zonder bindende kracht kunnen wij u het volgende meedelen

:

De door ons aangehaalde nummering verwijst in de mate van het mogelijke naar het meest recente modelformulier voor
het aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebesturen, dat door de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (WSG) aan de gemeenten bezorgd werd.

RZICHT PTANNEN

Het onroerend goed is getroffen door de volgende plannen

1

een

:

gewestplan

JA

naam: origineel gewestplan Oudenaarde
datum goedkeu ri ng: 24 /02/ t977

met de volgende bestemming(en):

o

woongebieden

Voor wat de bestemming en het gebruik van de grond betreft verwijzen wij naor het KB van 28 december 1972 (en de
lotere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing von de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
Zie www.aeopunt.be voor een grofische weergave

2
3
4

(APA)
een bijzonder plan van aanleg (BPA)
een algemeen plan van aanleg

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE
NEE

(GRUP)

KantooÍadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

5

(PRUP)

JA

naam: PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
datu m goedkeu ri ng: 04 /06/ 2012

Toelichting Provinciaal RUP afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied van Deinze werd goedgekeurd op 6 april 2012 door
de Vlaamse Regering.
Het goedkeuringsbesluit werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012. Het RUP is in
werking getreden op 4 mei 2012.

Waarom wordt dit RUP opeesteld?
Een van de belangrijkste taken uit het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen die de provincie moet uitvoeren, is
de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. ln een afbakening beslist de provincie samen met de gemeente waar
de grens (de afbakeningslijn) tussen het stedelijk gebied en het buitengebied moet komen.
Wat ziin de gevolgen?
De afbakeningslijn begrenst het stedelijk gebied. Het bestemmingsplan geeft deze lijn aan tot op perceelsniveau.
Voor de gebieden die binnen de lijn liggen, zal de overheid een stimulerend beleid voeren. Dit beleid is vooral gericht
op wonen, bedrijvigheid en harde recreatie. Op perceelsniveau heeft deze afbakeningslijn weinig kracht, omdat ze
geen verordenende voorschriften oplegt. Het is meer een beleidsmatig plan voor overheden om een onderscheid te
kunnen maken tussen buitengebied en stedelijk gebied, Buiten de afbakeningslijn vormen het herstellen,
ontwikkelen en verweven van functies in de open ruimte zoals natuur, bos en landbouw de uitgangspunten. Dit
betekent niet dat buiten de afbakeningslijn geen andere ontwikkelingen meer mogelijk zijn, maar deze moeten
afgestemd worden op de kwetsbaarheid van het buitengebied.
6

een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

7

een rooilijnplan

NEE

JA

Naam : Rooi lijnpla n_7_Gaversesteenweg
Datum goed keuri ng: 28 I 09 / t909

Stam nummer: 7
8

een onteigeningsplan

NEE

9

een ruil- of herverkavelingsplan

NEE

10

een stedenbouwkundige verordening of bouwverordening (Gemeentelijk, provinciaal en

tt
T2

JA

gewestelijk)

.
r

algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd op 29/0a/1997

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven, goedgekeurd
op 08/07 /20o5

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd op L0/06/201I

r

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband, goedgekeurd op 09/06/20t7

o provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven, goedgekeurd op

r

gemeentelijke algemene bouwreglement, goedgekeu rd op

27

73/07

/2015

/03/2Ot4

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeu rd op 07 /05/2013
13

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit volgens het Decreet

complexe projecten

KantooradÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

Valt het onroerend goed in een verkavelingsvergunning of in een omgevingsvergunning

t4

tot het verkavelen van gronden:

NEE

15

ls het onroerend goed begrepen in een herverkavelingsplan?

NEE

t6

Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsvergunningen
voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd

JA

o een stedenbouwkundige vergunning voor volgende werken, handelingen of functiewijzigingen
Datum vergunning:
17

/07

/1984

omschrijving:

Dossiernummer:

VERBOUWEN VAN WINKELHUIS

B/7e84/r43_D

vastgesteld

77

Zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven

18

Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsmeldingen
attesten afgeleverd voor stedenbouwkundige handelingen

19

20

RUIMTELIJKE ORDENING

30

MILIEU EN NATUUR

30.3.1

30.3.2

NEE

51) ten allen tijde worden geacht vergund te zijn. De bewijslast voor het aantonen van de periode van oprichting ligt
bij de particulier en niet bij de gemeente.

De stad

2n ,
3u'2

/

De bovenvermelde constructie of het voornoemd gebouw is - voor zover wij kunnen nagaan - gebouwd vóór 22 april
1962, waardoor deze constructie(s) of gebouw(en) in toepassing van de codex op de ruimtelijke ordening (art.4.2.1,4

2I

30.1

NEE

houdt niet bij welke percelen gesplitst zijn zonder verkavelingsvergunning.

Zijn er voor het onroerend goed milieuvergunningen, milieumeldingen, of
omgevrngsvergunningen met milieuaspect gekend

NEE

Zijn op het onroerend goed overtredingen op milieuvergunningsreglementeringen
u"rtg"rt"ld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen.
Voor zover bekend is er een inrichting gevestigd met een risico

voor

NEE

DOOemVeronrrernrSrng
De grond is opgenomen in het grondeninformatieregister van

NEE

OVAM

JA

Met de volgende informatie: verontreiniging, wel verdere maatregelen o.v.
het onroerend goed (deels) getroffen door een zone afgebakend
30.4 Wordt
oppervraKrewaterwingebied
30.5 Wordt het onroerend goed {deels) getroffen door een bos

als

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een bos vastgesteld door
30'5bls
bosbeheersplan

NEE
NEE

een

NEE

Een bos heeft een breedte von minstens tien meter, gemeten aan de buitenkant vsn de buitenste boomstammen. !n
de proktijk goon we ervon uit dot ols een strook bomen minstens 3 rijen breed is, het over een bos gaot. Bestoot de
strook bomen slechts uit 2 rijen, dan is het geen bos en vqlt het kappen ervon onder de wetgeving van stedenbouw
(soms notuurvergunning). Twijfelgevallen worden door het Agentschop Notuur en Bos zelf beoordeeld.

lnfo bij Agentschop Notuur en Bos, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Mario Hendrikoplein 70 bus 73,9000 Gent.

naar

30.6

voor informatie over de Vogel- of Habitatrichtlijngebieden verwijzen we door

30.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing

www.geopunt.be

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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30.8

voor informatie over de beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied verwijzen we door naar www.geopunt.be

30.9

Het onroerend goed wordt (deels) getroffen door de volgende zone van het
zoneringsplan:
Centrale gebied:
Te optimaliseren buitengebied:

JA
NEE

30.10

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.
*voor meer informotie verwijzen we door noor www.waterinfo.be

40

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBETEID EN ECONOMIE

40.1

Het onroerend goed is niet gelegen in een industriezone

40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.r

. de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
r het stedelijke leegstandsregister voor woningen en gebouwen
. de stedelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen
r de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen
r het gemeentelijk register van onbebouwde percelen en loten

40.2.2

40.2.3

40.3

50

NVT

NEE

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van de
Vlaamse Wooncode

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

M ee

r i nfo o p

qe o.on roe re nd

erfeoed.be

Voor zover bekend is het onroerend goed:
50.1

- een definitief beschermd monument

50.2

- een

50.3

- gelegen in een beschermd landschap

NEE

50.4

- beschermd als landschappelijk geheel

NEE

51

ls er van een van bovenvermelde

52.t

is het onroerend goed opgenomen in de lijst van aanduidingsobjecten met erfgoedwaarde

NEE

52.2

is het onroerend goed opgenomen in de lijst van erfgoedobjecten met erfgoedwaarde

NEE

53

de volgende informatie over Archeologie is beschikbaar:

53.1

- opgenomen in de "Beschermde archeologische zones"

NEE

53.2

- opgenomen in de "Vastgestelde archeologische zones"

NEE

53.3

- opgenomen in de "Gebieden geen archeologie"

NEE

53.4

- reeds een goedgekeurde archeologienota ter beschikking

NEE

NEE

definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

NEE

elementen een beheersplan opgemaakt:

NEE

*De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verpllcht op elk perceel:
www,on roerenderfgoed.be/nlldigitaa l-vondstmeldinesÍormu lier
*Beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek:
www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema

stedenbouwkundig-verkaveling
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60

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voorwat betreft de aanwezigheid van lokale nutsleidingen verwijzen we u door naar: klip.vlaanderen.be/
bij de nutsmaatschappijen:
elektriciteit & gas: Fluvius: 078 35 35 34
- voor drinkwaterleidingen: Farys: 078 35 35 99
- voor TV en internet: Telenet: 015 66 66 66
- voor ïV en internet: Proximus: 0800 22 800
U kan ook zelf navraag doen

- voor

60.1

ls het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
- gelegen in een zone

met ondergrondse inneming door

- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

stroom,

waterstof):

nutsleidingen

voor hoofdtransport van nutsproducten (gas,

drinkwater:
- gelegen in een zone met ondergrondse inneming voor afvalwatercollectoren
- gelegen in de bouwvrije strook langs autosnelweg
-ligt het goed in de nabijheid van een spoorweg (10m).
- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

60.2

60.3

voor hoofdtransport van

Gelegen in een erfdienstbare strook langs waterlopen van Lste, 2de en 3de categorie tbv

ruimingswerken

Ligt er, volgens de atlas van 1840, een buurtweg* op of in de buurt van het

perceel

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

*Buurtwegen kunnen zowel slaon op de huidige stroat qls op kleinere voetwegen.
*Tussen de qtlas van 1840 en de huidige toestand kunnen er verschuivingen von kaarten
hebben voorgedoan. Enkel een londmeter is gemachtigd om de exocte grenzen von de
buurtweg te bepolen.
Ligt er een nieuwe of gewijzigde buurtweg op of in de buurt van het

perceel:

70

GEMEENTETIJKE BEIÁSTINGEN EN -HEFFINGEN

7O.I

De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met onroerend goed

NEE

-leegstandheffing op gebouwen en woningen
(7.100 euro per joor x oantol jaren opgenomen in leegstondsregister met een moximum von
5.500 euro)

-heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
(1.700 euro per joar vermeerderd met 25% per bijkomend joar. Vanof het 5de jaar wordt
een vost bedrag oangerekend)

-heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen
(50 opcentiemen op de Gewestbelasting)

-gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
*Op de kavels gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervallen verkoveling (0,45 euro per
m2 met een minimum van 725 euro per kavel of bouwgrond en een moximum aanslog van
600 euro voor loten vanaf 1200 m2)
-belasting op tweede verblijven
(750 euro per jaar).

-heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
(50 opcentiemen op de Gewestbelasting).
Link naar het stedeliik belastingsreglementen: www.deinze.be/gemeentebelastingen

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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Teneinde te weten of er specifiek voor dit onroerend goed nog gemeentelijke belostingen of taksen verschuldigd ziin
op datum von heden, dient u per ofzonderlijk schrijven de vraag te stellen oon mevr. de financieel beheerder,
dienstencentrum De Leiespiegel - Brielstraot 2 - te 9800 Deinze.
Er worden op dotum van heden geen verhaalbelostingen geheven door het stadsbestuur van Deinze.

70.2

is het eigendom onderworpen aan

planbatenheffing?

NEE

Verduidelijking databronnen
We streven ernaar om u telkens de meest actuele info te geven maar voor sommige
databronnen is het niet haalbaar deze info dagelijks te actualiseren.
Onderstaande staat opgelijst wanneer welke databron geactualiseerd is. lndien een
databron hier niet is opgelijst wordt deze, na wijzigingen, dagelijks geactualiseerd.
de Legger

ot/or/2027

Adressen

LO/0u2022

leegstaande woningen en gebouwen

13/07/2021

nventaris verwaarloosde gebouwen

L3/O71202L

I

/202t

Conformiteitsattesten

t3/07

Register onbebouwde percelen

29/t2/2020

Data agentschap onroerend erfgoed

26/Lt/2027

Waterlopen

ts/o9/2o2r

Overstromingsinfo

tzlosl2021

Oppervlaktewaterinfo

Lzl0s/2O2t

Zoneringsplanen van de VMM

rsl08/2020

Gemeenteliike inventaris risicogronden

2rl12/2O2r

Datu m uittreksel: di nsdag

Lt januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

ian Vermeulen

KantooÍadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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!)emze
Het Lond vqn Nevele

DIENST

Omgeving
Notaris Roel Mondelaers
Brouwerijstraat 29
9880 Aalter

CONTACTPERSOON

Tom Van Laere

ONS DOSSIERNUMMER
20221O27

Tel.09 38107 16

UW KENMERK

DATUM

00-01-0026/001 - DD

I 3 JAN 2022

omgeving@deinze. be

Geen CRAB adres toegekend aan het perceel.
Ligging volgens kadaster: POELSTRAAT 3
3de afdeling_ Petegem-aan-de-leie _44054, sectie A, perceel 477 F3

Geachte,

Wij hebben kennis genomen van uw aanvraag van L0 januari 2022 met betrekking tot de bovenvermelde percelen
Als loutere vorm van informatieverstrekking zonder bindende kracht kunnen wij u het volgende meedelen :
De door ons aangehaalde nummering verwijst in de mate van het mogelijke naar het meest recente modelformulier voor
het aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebesturen, dat door de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (WSG) aan de gemeenten bezorgd werd.

OVERZICHT PTANNEN
Het onroerend goed is getroffen door de volgende plannen

1

een

:

gewestplan

JA

naam: origineel gewestplan Oudenaarde

datum goedkeuring: 24/02/1977
met de volgende bestemming(en):

o

woongebieden

Voor wot de bestemming en het gebruik van de grond betreft verwijzen wij naar het KB von 28 december 1972 (en de
latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplonnen en de gewestplannen.
Zie www.qeopunt.be voor een grafische weergave

2
3
4

(APA)
een bijzonder plan van aanleg (BPA)
een algemeen plan van aanleg

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE
NEE

(GRUP)

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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een provinciaal ruimteliik uitvoeringsplan

5

(PRUP)

JA

naam: PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze

datum goedkeuri ng: 04/ 06/ 2OL2
Toelichting Provinciaal RUP afbakening Kleinstedeliik gebied Deinze
Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied van Deinze werd goedgekeurd op 6 april 2012 door
de Vlaamse Regering.
Het goedkeuringsbesluit werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012. Het RUP is in
werking getreden op 4 mei 20L2.

Waarom wordt dit RUP opqesteld?
Een van de belangrijkste taken uit het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen die de provincie moet uitvoeren, is
de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. ln een afbakening beslist de provincie samen met de gemeente waar
de grens (de afbakeningslijn) tussen het stedelijk gebied en het buitengebied moet komen.
Wat ziin de gevolgen?
De afbakeningslijn begrenst het stedelijk gebied. Het bestemmingsplan geeft deze lijn aan tot op perceelsniveau.
Voor de gebieden die binnen de lijn liggen, zal de overheid een stimulerend beleid voeren. Dit beleid is vooral gericht
op wonen, bedrijvigheid en harde recreatie. Op perceelsniveau heeft deze afbakeningslijn weinig kracht, omdat ze
geen verordenende voorschriften oplegt. Het is meer een beleidsmatig plan voor overheden om een onderscheid te
kunnen maken tussen buitengebied en stedelijk gebied. Buiten de afbakeningslijn vormen het herstellen,
ontwikkelen en verweven van functies in de open ruimte zoals natuur, bos en landbouw de uitgangspunten. Dit
betekent niet dat buiten de afbakeningslijn geen andere ontwikkelingen meer mogelijk zijn, maar deze moeten
afgestemd worden op de kwetsbaarheid van het buitengebied.
5

een gewestelijk ruimtelijk

7

een

uitvoeringsplan

NEE

rooilijnplan

JA

Naam: Rooilijnplan_55_Kouterlosstraat
Datu m goedkeuri ng: t2/ 0U 7954
Stam nummer: 55
8

9
10
LT

t2

onteigeningsplan
een ruil- of herverkavelingsplan

NEE

een

NEE

een stedenbouwkundige verordening of bouwverordening (Gemeentelijk, provinciaal en
gewesteliik)

JA

.

algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd op 29/04/t997

r

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven, goedgekeurd

opos/07/200s
o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd op 10/O61201.I

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband, goedgekeurd op 09/06/2Ot7

r

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven, goedgekeurd op t3/07/2O15

r
r

gemeentelijke algemene bouwreglement, goedgekeu rd op

27

/03/2Ot4

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op 07 /O5/2013

13

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit volgens het

complexe projecten
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

14
15
16
T7
18

Valt het onroerend goed in een verkavelingsvergunning of in een omgevingsvergunning
tot het verkavelen van gronden:

NEE

herverkavelingsplan?
Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsvergunningen
voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd
Zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld
Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsmeldingen /
attesten afgeleverd voor stedenbouwkundige handelingen
ls het onroerend goed begrepen in een

NEE
À,EE
rrLL

NEE

n,..
rrLL

19

De bovenvermelde constructie of het voornoemd gebouw is - voor zover wij kunnen nagaan - gebouwd vóór 22 april
1962, waardoor deze constructie(s) of gebouw(en) in toepassing van de codex op de ruimtelijke ordening (arï.. 4.2.1,4
$1) ten allen tijde worden geacht vergund te zijn. De bewijslast voor het aantonen van de periode van oprichting ligt
bij de particulier en niet bij de gemeente.

20

RUIMTELIJKE ORDENING

2t

De stad

30

MILIEU EN NATUUR

30.1

30.2

houdt niet bij welke percelen gesplitst zijn zonder verkavelingsvergunning.

Zijn er voor het onroerend goed milieuvergunningen, milieumeldingen, of

gekend
Zijn op het onroerend goed overtredingen op milieuvergunningsreglementeringel
vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen.

omgevingsvergunningen met milieuaspect

30.3.1

Voor zover bekend is er een inrichting gevestigd met een risico voor
-

30.3.2

De grond is opgenomen in het grondeninformatieregister van

NEE

n,..
rrLL
NEE

bodemverontreiniging

OVAM

JA

Met de volgende informatie: verontreiniging, wel verdere maatregelen o.v.
30.4
30.5
30.5bis

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een zone afgebakend als

NEE

oppervlaktewaterwingebied

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een

bos

NEE

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een bos vastgesteld door

een

bosbeheersplan

NEE

heeft een breedte von minstens tien meter, gemeten qqn de buitenkant van de buitenste boomstommen. ln
is, het over een bos goat. Bestaot de
strook bomen slechts uit 2 rijen, don is het geen bos en vqlt het koppen ervon onder de wetgeving von stedenbouw
(soms natuurvergunning). Twijfelgevollen worden door het Agentschap Notuur en Bos zelf beoordeeld.
lnfo bij Agentschop Natuur en Bos, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Mario Hendrikoplein 70 bus 73,9000 Gent.
Een bos
de

30.6

proktijk goqn we ervon uit dat qls een strook bomen minstens 3 rijen breed

voor informatie over de Vogel- of Habitatrichtlijngebieden verwijzen we door naar

www.geopunt.be

toepassing

30.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van

30.8

voor informatie over de beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied verwijzen we door naar www.geopunt.be
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30.9

Het onroerend goed wordt (deels) getroffen door de volgende zone van het
zoneringsplan:
Centrale gebied:
Te optimaliseren buitengebied :

30.10

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.
*voor meer informatie verwijzen we door noor www.woterinfo.be

40

HUISVEST|NG, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

40.1"

Het onroerend goed is niet gelegen in een industriezone

40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.r
40.2.2

. de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
r het stedelijke leegstandsregister voor woningen en gebouwen

JA
NEE

NEE

bedrijfsruimten

NEE
NEE

o

de stedelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen

NEE

.

de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen

NEE

40.2.3

o het gemeentelijk register van onbebouwde percelen en loten

NEE

40.3

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van de
Vlaamse Wooncode

NEE

50

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

M

ee

r i nfo op q eo. o n roe

re nd

erfqoed.be

Voor zover bekend is het onroerend goed:

definitief beschermd monument

NEE

50.1

- een

s0.2

- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

50.3

-

gelegen in een beschermd landschap

NEE

50.4

- beschermd als landschappelijk geheel

NEE

51

ls er van een van bovenvermelde

52.t

is het onroerend goed opgenomen in de lijst van aanduidingsobjecten met erfgoedwaarde

52.2

is het

53

de volgende informatie over Archeologie is beschikbaar:

53.1

- opgenomen in de "Beschermde archeologische zones"

NEE

53.2

- opgenomen in de "Vastgestelde archeologische zones"

NEE

53.3

- opgenomen in de "Gebieden geen archeologie"

NEE

53.4

- reeds een goedgekeurde archeologienota ter beschikking

NEE

NEE

elementen een beheersplan opgemaakt:

NEE

onroerend goed opgenomen in de lijst van erfgoedobjecten met erfgoedwaarde

NEE
NEE

*De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht op elk perceel:
www.on roerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsf ormu lier
*Beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek:
www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema

stedenbouwkundig-verkaveling

Kantooradres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgevlng@deinze.be
CorÍespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze,be
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ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voor wat betreft de aanwezigheid van lokale nutsleidingen verwijzen we u door naar: klip.vlaanderen.be/
U kan ook zelf navraag doen bij de nutsmaatschappijen:
- voor elektriciteit & gas: Fluvius: 078 35 35 34

- voor drinkwaterleidingen: Farys: 078 35 35 99
- voorTV en internet: ïelenet: 015 66 66 66
- voorTV en internet: Proximus: 0800 22 800

60.1

ls het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut

nutsleidingen

- gelegen in een zone met ondergrondse

inneming door

- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

voor hoofdtransport van nutsproducten (gas,

stroom, waterstof):
- gelegen in een erfdienstbaarheidszone
- gelegen in een zone
- gelegen in de

NEE
NEE

voor hoofdtransport van drinkwater:

NEE

met ondergrondse inneming voor afvalwatercollectoren

NEE

bouwvrije strook langs autosnelweg

NEE

-ligt het goed in de nabijheid van een spoorweg (10m).

NEE

60.2

Gelegen in een erfdienstbare strook langs waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie tbv
ruimingswerken

NEE

60.3

Ligt er, volgens de atlas van 1840, een buurtweg* op of in de buurt van het perceel

JA

*Buurtwegen kunnen zowel slaon op de huidige straat als op kleinere voetwegen.
*Tussen de atlas van 7840 en de huidige toestand kunnen er verschuivingen von koarten
hebben voorgedaon. Enkel een landmeter is gemochtigd om de exocte grenzen von de
buurtweg te bepalen.
-Buurtwegnummer: 196-16
Naam: huidige Poelstraat
Ligging: het perceel ligt op minder dan l.5m van een wegas van een buurtweg uit de atlas.

Ligt er een nieuwe of gewijzigde buurtweg op of in de buurt van het perceel

Kantooradres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentiêadÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be

NEE

440s4A0477 /OOFOO3

5van7

e-j1-i:
ennr
"

70.I

De

gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met onroerend goed

-leegstandheffing op gebouwen en woningen
(1.100 euro per joar x aantol jaren opgenomen in leegstandsregister met een moximum von
5.500 euro)

-heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
(1.700 euro per joar vermeerderd met 25% per bijkomend joor. Vonaf het Sde joor wordt
een vost bedrog oangerekend)

-heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen
(50 opcentiemen op de Gewestbelasting)

-gemeentelijke activeri ngsheffing (on bebouwde percelen)
*Op de kavels gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervallen verkoveling (0,45 euro per
m2 met een minimum van 725 euro per kovel of bouwgrond en een moximum oanslog van
600 euro voor loten vonaf 1200 m2)
-belasting op tweede verblijven
(750 euro per jaar).

-heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
(50 opcentiemen op de Gewestbelasting).
Link naar het stedeliik belastingsreelementen; www.deinze.be/eemeentebelastingen

Teneinde te weten of er specifiek voor dit onroerend goed nog gemeentelijke belostingen of toksen verschuldigd ziin
op datum von heden, dient u per afzonderlijk schrijven de vraag te stellen aon mevr. de finoncieel beheerder,
dienstencentrum De Leiespiegel - Brielstroot 2 - te 9800 Deinze.
Er worden op datum von heden geen verhaolbelastingen geheven door het stodsbestuur von Deinze.

70.2

is het eigendom onderworpen aan

planbatenheffing?

Kantooradres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
corÍespondentieadÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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Verduidelijking databronnen
We streven ernaar om u telkens de meest actuele info te geven maar voor sommige
databronnen is het niet haalbaar deze info dagelijks te actualiseren.
Onderstaande staat opgelijst wanneer welke databron geactualiseerd is. lndien een
databron hier niet is opgelijst wordt deze, na wijzigingen, dagelijks geactualiseerd.

Adressen

0t/0t/202r
t0/0u2022

Leegstaande woningen en gebouwen

73/07/202t

lnventaris verwaarloosde gebouwen

L3/07/202r

Conformiteitsattesten

t3/07/2027

Register onbebouwde percelen

29/12/2020

Data agentschap onroerend erfgoed

26/tL/202r

Waterlopen

ts/09/2027

Overstromingsinfo

12/os/202L

Oppervlaktewaterinfo

12/0s/202r

Zoneringsplanen van de VMM

rs/08/2020

Gemeentelijke inventaris risicogronden

2u72/202t

de legger

Datum uittreksel: dinsdag

lL januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

ffivti"g",

Jan Vermeulen

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - ïel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze,be
CoÍÍespondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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!)ernze
Het Lond von Nevele

DIENST

Stadsbestuur Deinze

Omgeving

Ons dossiern u mmer : 2022/ 027

Uittreksel uit het plannenregister
DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

Poelstraat 3, 9800 Deinze;
Ligging volgens kadaster: GAVERSESTEENWEG 20 +

3de afdeling _ Petegem-aan-de-Leie _44054, sectie A, perceel 477 D3
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.

1. STEDETIJKE PTANNEN OF VERORDENINGEN

gemeentelijke algemene bouwreglement

lruaam
l

ype

Stedelijke stedenbouwkundige verordening

I

lPlan id

svo_440

tDatum goedkeuring

27/03/2074

Processta p

Besluit tot Goedkeuring

j

1

1_23 3_0000 1_ooo0 1

2. PROVINCIATE PTANNEN OF VERORDENINGEN

lprovinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven

tNaam
I

ype

i

Provinciale stedenbouwkundige verordening

l

tPlan id

joatrr

lsvo-+oooo-23 3-oooo9_oooo
goedkeuring

1

it3/07lzoIs
i

:

Processtap

:Naam

iBesluit tot Goedkeuri ng

j

i-

ilype
;Plan id

I

I

nnUe ntnatening Kleinstedelijk gebied Dei nze

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
RU

P_40000_2 13_00002_00001

I

iDatum goedkeuring

loq/oo/zotz

I

j

Processta p

Besluit tot Goedkeuri ng

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CorÍespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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Naam

origineel gewestplan Oudenaarde
an

lrvp"

222_00011_00001

Plan id

Datum goedkeuring

977

lProcesstap

Besluit tot Goedkeuring

leestemming

l.

woongebieden

Naam

algemene bouwverordeni ng inzake wegen voor voetgangersverkeer

lrvp"

Gewestelijke bouwverordeni ng

Plan id

02000 231 00001 00001

Datum goedkeuring
Besluit tot Goedkeuri ng

Itrtaam
t-

llYPe

verordeni ng inza ke openluchtrecreatieve verblijven
lSewestel ilke stedenbouwkundige
Gewestelijke stedenbouwku ndige verordening

Plan id

svo_02000_233_00006_0000

Datum goedkeuring

o8l07/z}os

Processtap

1

luit tot Goedkeuring

inza ke toega nkelijkheid
lSewestelilke stedenbouwkundige verordening
lGewestelijke stedenbouwku ndige verordening

Plan id

_02000 233_00007_00001

Datum goedkeuring
Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

band
lgewestetiike stedenbouwkundige verordeni ng inzake breed

l-

llYPe

lGewestelijke stedenbouwku ndige verordening

lrlan id

lsvo_ozooo_23 3_oooo8_oooo

loatum goedkeuring

log/oa/zott

lProcesstap

lBesluit tot Goedkeuring

Naam

1

meentelijke algemene bouwreglement
stedenbouwkundige verordening

llYPe
lelan id

lsvo ++orr 233 ooool ooool

loatum goedkeuring

lztlozlzot+

llrocesstap

leesluit tot Goedkeuring

KantooÍadÍes: Briêlstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze'be
CoÍÍespondentleadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze'be
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za

m

ke hemelwaterputten,

gescheiden lozing van afvalwater en

Itvp"

lGewestelijke steden bouwkundige verordeni ng

Plan id

lsvo_ozooo_233_oooos_oooo

Datum goedkeuring

lo7los/2013

Processtap

1

luit tot Goedkeuring

Datum uittreksel: dinsdag tL januari 2022

Namens het schepencollege

Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

an Vermeulen

Kantooradres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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!)ernze
Het Lqnd von Nevele

DIENST

Stadsbestuur Deinze

Omgeving

Ons dossiernu mmer : 2O22/O27

Uittreksel uit het plannenregister
DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

Gaversesteenweg 20, 9800 Deinze
3de afdeling_ Petegem-aan-de-Leie _44054, sectie A, perceel 477 E3
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.

1. STEDETIJKE

Naam

gemeentelijke algemene bouwreglement

lrvp"

Stedelijke stedenbouwkundige verordeni ng

lelan id

4

40 Lt

_233 _0000 1_00 0 0 1

loatum goedkeuring

27/O3/20!4

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

Rooilijnpla n_7_Gaversesteenweg

l_
I

lYPe

Rooilijnplan

lstam nummer

lt

Datum goedkeuring

lzalosltsos

Beslissing

lBeslist

Naam

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven

ItYPe

Provinciale stedenbouwkundige verordening

Plan id

40000_233_00009_00001

Datum goedkeuring

L3/07/20ts

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

KantooradÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍÍespondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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ltr*

RUP

li*"

Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

lelan id
Datum goedkeuring

40000 213 00002 00001

tot Goedkeuring

Processtap

Besluit

Naam

lorigineel gewestplan Oudenaarde

Í_
lYPe
I

02000 222 00011 00001

an id

lortrr

goedkeuring

Processtap

Bestemming

r977
Besluit tot Goedkeuri ng

woongebieden

Naam

algemene bouwverordeni ng inzake wegen voor voetgangersverkeer

t_
tYPe
I

Gewestelijke bouwverordeni ng

lelan id

_02000_23 1_00001_0000 1

Datum goedkeuring

luit tot Goedkeuring

lijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven

lrvp.

lGewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

lsvo_ozooo_233_oooo6_00oo1

Datum goedkeuring

loslotlzoos
Besluit tot Goedkeuring

Processtap

Naam

ijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
stedenbouwku ndige verordeni ng

l-vp"
lrlan id
um goedkeuring
lProcesstap

02000_23 3_00007_00001

r0/06/20t1
lBesluit tot Goedkeuring
stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Naam
I

tYPe

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

svo 02000 233 00008

Datum goedkeuring

09106/2Ot7

lerocesstap

00001

luit tot Goedkeuring

KantooÍadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CorrespondentieadÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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ijke algemene bouwreglement

Iwaam

í:--llYPe

ewestelijke steden bouwkundige verordening

F'"ld
Datum goedkeuring
Processtap

3_00001_00001

lztlozlzot+
lBesluit tot Goedkeuring

E;rr"""l'Ík" stedenbouwkundige
Naam

verordening inzake hemelwaterputten,
linfiltratievoo rzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
lhemelwater

f_

ItYPe

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

svo 02000 233 00005 00001

Datum goedkeuring

07/0s/20r3

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Datum uittreksel : di nsdag

tL januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍÍespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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!)emze
Het Ldnd vdn Nevele

DIENST

Stadsbestuur Deinze

Omgeving

Ons dossiern

u

mmer : 2022/027

Uittreksel uit het plannenregister
DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

Geen CRAB adres toegekend aan het perceel.
Ligging volgens kadaster: POELSTRAAT 3
3de afdeling _ Petegem-aan-de-Leie _4/1054, sectie A, perceel 477 F3
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.

1. STqDEU.IKE

Naam

isemeentelijke algemene bouwreglement

lrvp"

iSteAelilke stedenbouwku ndige verord eni ng

Plan id

lsvo_++o r r_23 3_oooo 1_oooo1

Datum goedkeuring

27/O3/2OL4

lProcesstap

lBesluit tot Goedkeuring

Naam

Rooi

t-

lijnplan_55_Kouterlosstraat

llYPe

Rooilijnplan

lstam nummer

lss

Datum goedkeuring

t2/orlt9s4

lBeslissing

leeslist

2. PROVJNCIATE PLANNÉN, OF

Naam

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven

lrvp"

Provinciale steden bouwkundige verordeni ng

Plan id

3_00009_00001

Datum goedkeuring

L3/O7

Processta p

Besluit tot Goedkeuring

/20Ls

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be
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lruaam

I

rnU e nttrakening Kleinstedelijk gebied Dei nze
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

lan id

RU

P_40000_213_00002_00001

Datum goedkeuring

tot Goedkeuring

Processtap

Besluit

lruaam

lorigineel gewestplan oudenaarde

llYPe
Plan id

loatum goedkeuring
lerocesstap
ming

Naam
t_

lG"r""tttÉt
lewp ozooo 222 ooo11 ooool
piÀ,tntistt
Besluit

tot Goedkeuring

woongebieden

algemene bouwverordeni ng inzake wegen voor voetgangersverkeer

ItYPe

Gewestelijke bouwverordeni ng

Plan id

lsvo ozooo 231 ooool ooool

Datum goedkeuring

lzs/o4/Les7
luit tot Goedkeuring

Processtap

lruaat

ltto.
lan id

Datum goedkeuring

lijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven
êwestelijke stedenbouwkundige verordening

02000 233 00006 00001

/200s

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

gewestelijke stedenbouwkundige verordeni ng inzake toega nkelijkheid

lttp"

lGewestelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

lsvo_o2ooo 233_oooo7_oooo1

Datum goedkeuring

lLol06/2ott
lBesluit tot Goedkeuring

Processtap

lijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
ijke stedenbouwku ndige verordening
Plan id

Datum goedkeuring
Processtap

_02000_233_00008_00001
7

lB*lrit iot Goedkeuring

KantooÍadÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze.bê
Correspondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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leemeentelilke algemene bouwreglement

Naam
I-

lYPe

lCewestelllke stedenbouwkundige verordeni ng

Plan id

lsvo_a+or r_233_oooo1_oooo1

Datum goedkeuring

lztlotlzot+

lProcesstap

lBesluit tot Goedkeuring

I

Itup"

lSewestelilte stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
linfiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
lhemelwater
Gewestelijke stedenbouwku ndige verordening

Plan id

svo_o2000_233_00005_00001

Datum goedkeuring

07los/20L3

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam

Datu m

uittreksel:

di nsdag

lL januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen

KantooradÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel,09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be
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Uittreksel uit het vergunningenregister
DOSSI

E

RN U M

MER: 2O22I O27

GEMEENTE: Deinze

NAAM AANVRAGER: Mondelaers Roel
REFERENTIE AANVRAGER: 00-01-0026/001 - DD
DATUM: 1.1januari 2O22

A) LIGGING VAN

HET TERREIN

Kadastrale omschrijving :
Afdeling 03 sectie A nummer 477 Dg
Afdeling 03 sectie A nummer 477 Eg
Afdeling 03 sectie A nummer 477 F3

Adres

:

Poelstraat 3, 9800 Deinze
B) DETAITOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

8.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ''NIEUW STELSE[''

nihil
8.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBI-IEKRECHTETIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN
VAN ATGEMEEN BELANG''

nihil
8.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ''OUD STELSEL"
De volgende aanvraag

tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Gemeentelijk dossiernumm er: B / !984 / 143_D
Onderwerp: VERBOUWEN VAN WINKELHUIS
Aard van de aanvraag: verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
Aanvrager: De Reviere Gilbert
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Dossier volledig?
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

21mei1984
Ja

17

juli 1984

Vergund

8.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGUTIERE PROCEDURE

nihil
8.5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE

nihil
8.6. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

nihil
8.7. AANVRAAG TOT PIANOIOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel)

nihil
8.8. AANVRAAG TOT PLANOIOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel)

nihil

8.9. BOUWMISDRIJVEN

nihil
8.10. PTANBATEN

nihil
8.11. PTANSCHADE

nihil
8.12. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUN NING''

N

IEUW STELSE[''

nihil
8.13. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNNING ''PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN
ALGEMEEN BEIANG"

nihil
8.14. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNN ING "OUD STEISEL''

nihil
8.15. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE

2OO9

nihil
B.

16. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNN lNG BIJZON DERE PROCEDURE

nihil
8.17. GEBOUWEN

nihil
8.18. AANVRAAG TOT DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2014

nihil
8.19. OMGEVINGSVERGUNNING

nihil
8.20. MELDING

nihil

OPMERKINGEN

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.
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakeliik 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 stedenbouwkundig vergunning of
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

Datum uittreksel:

lt

januari2022
Namens het schepencollege,

Algemeen directeur,

De Burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen

!)ernze
Het Lond von Nevele

DIENST

Omgeving
Notaris Roel Mondelaers
Brouwerijstraat 29
9880 Aalter

ONS DOSSIERNUMMER
20221O27

CONTACIPERSOON

Tom Van Laere
Tel. 09 381 07 16
omgeving@deinze.be

UW KENMERK

DATUM

00-0r.-0026/001- DD

I 3 JAN 2422

Guido Gezellelaan L27, 9800 Deinze

lste afdeling _ Deinze _44OLL, sectie

B, perceel 385 D5

Geachte,

Wij hebben kennis genomen van uw aanvraag van L0 januari 2022 meï betrekking tot de bovenvermelde percelen
Als loutere vorm van informatieverstrekking zonder bindende kracht kunnen wij u het volgende meedelen

:

De door ons aangehaalde nummering verwijst in de mate van het mogelijke naar het meest recente modelformulier voor
het aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebesturen, dat door de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (WSG) aan de gemeenten bezorgd werd.

PIÁNNEN
Het onroerend goed is getroffen door de volgende plannen

1

een

:

gewestplan

JA

naam: origineel gewestplan Oudenaarde

datum goedkeuring: 24/02/ 1977
met de volgende bestemming(en):

o

woongebieden

Voor wat de bestemming en het gebruik von de grond betreft verwijzen w| naar het KB von 28 december 1972 (en de
latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepossing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
Zie www.qeopunt.be voor een grafische weergave

2
3
4

(APA)
een bijzonder plan van aanleg (BPA)
een algemeen plan van aanleg

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

NEE
NEE

(GRUP)

KantooradÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - ïe1.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

5

(PRUP)

JA

naam: PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
datu m goedkeu ri ng: 04 / 06 / 2012

Toelichting Provinciaal RUP afbakening Kleinstedelijk gebied Deinze
Het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied van Deinze werd goedgekeurd op 6 april 2012 door
de Vlaamse Regering.
Het goedkeuringsbesluit werd bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2012. Het RUP is in
werking getreden op 4 mei 2012.

Waarom wordt dit RUP opeesteld?
Een van de belangrijkste taken uit het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen die de provincie moet uitvoeren, is
de afbakening van de kleinstedelijke gebieden. ln een afbakening beslist de provincie samen met de gemeente waar
de grens (de afbakeningslijn) tussen het stedelijk gebied en het buitengebied moet komen.
Wat zijn de gevolsen?
De afbakeningslijn begrenst het stedelijk gebied. Het bestemmingsplan geeft deze lijn aan tot op perceelsniveau.
Voor de gebieden die binnen de lijn liggen, zal de overheid een stimulerend beleid voeren. Dit beleid is vooral gericht
op wonen, bedrijvigheid en harde recreatie. Op perceelsniveau heeft deze afbakeningslijn weinig kracht, omdat ze
geen verordenende voorschriften oplegt. Het is meer een beleidsmatig plan voor overheden om een onderscheid te
kunnen maken tussen buitengebied en stedelijk gebied. Buiten de afbakeningslijn vormen het herstellen,
ontwikkelen en verweven van functies in de open ruimte zoals natuur, bos en landbouw de uitgangspunten. Dit
betekent niet dat buiten de afbakeningslijn geen andere ontwikkelingen meer mogelijk zijn, maar deze moeten
afgestemd worden op de kwetsbaarheid van het buitengebied.
6

een gewestelijk ruimteliik

7

een

uitvoeringsplan

NEE

rooilijnplan

JA

Naam : Rooi lijnplan_43_Guido_Gezellelaan
Datum goed keuri ng: t9 /02/ 7940

Stam nummer: 43
8
9

t0

II
L2

onteigeningsplan
een ruil- of herverkavelingsplan

NEE

een

NEE

een stedenbouwkundige verordening of bouwverordening (Gemeentelijk, provinciaal en
gewesteliik)

.
r

JA

algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, goedgekeurd op 29/04h997
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven, goedgekeurd

opos/07/200s

r

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, goedgekeurd op 10/06/201"1

o gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband, goedgekeurd op 09/06/2017

o provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven, goedgekeurd op t3/07/2OI5
o gemeentelijke algemene bouwreglement, goedgekeurd op

27

/03/20L4

r

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op 07 /05/2OL3

13

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of proiectbesluit volgens het

complexe projecten
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OVERZICHT VERGUNNINGEN

Valt het onroerend goed in een verkavelingsvergunning of in een omgevingsvergunning
tot het verkavelen van gronden:

14

JA

Datum vergunning:

omschrijving:

Dossiernummer:

t6/02/7968

VERKVALING MET 3 LOTEN

v/00s7107_D

15

herverkavelingsplan?
het.onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsvergunningen
1.6 Voor
voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd
ls het onroerend goed begrepen in een

r

NEE

JA

een stedenbouwkundige vergunning voor volgende werken, handelingen of functiewijzigingen:

Datum vergunning:

omschrijving:

Dossiernummer:

2t/0L/r97s

Bouwen meergezinswoni ng

B/797s/LL_D

2L/02/2012

Functiewijziging wi nkelruimte wordt living

B/2012/2_D

t7
ie

Zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld

Voor het onroerend goed zijn er bouw-, stedenbouwkundige- of omgevingsmeldingen
attesten afgeleverd voor stedenbouwkundige handelingen

20

De stad houdt niet bij welke percelen gesplitst zijn zonder verkavelingsvergunning.

30

MITIEU EN NATUUR

Zijn er voor het onroerend goed milieuvergunningen, milieumeldingen, of
omgevingsvergunningen met milieuaspect gekend

30.2
30.3.

r-

30.3.2
30.4

/

NEE

RUIMTETIJKE ORDENING

2I

30.1

NEE

NEE

Zijn op het onroerend goed overtredingen op milieuvergunningsreglementeringen
vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen.

NEE

Voor zover bekend is er een inrichting gevestigd met een risico voor
bodemverontreiniging

NEE

De

grond is opgenomen in het grondeninformatieregister van OVAM

NEE

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een zone afgebakend als
oppervlaktewaterwingebied

NEE

30.5

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een bos

NEE

30,5bis

Wordt het onroerend goed (deels) getroffen door een bos vastgesteld door een
-

NEE

bosbeheersplan

Een bos heeft een breedte van minstens tien meter, gemeten qon de buitenkant van de buitenste boomstammen. !n
de praktijk goon we ervan uit dat als een strook bomen minstens 3 rijen breed is, het over een bos goot. Bestqot de
strook bomen slechts uit 2 rijen, don is het geen bos en volt het koppen ervon onder de wetgeving von stedenbouw
(soms natuurvergunning). Twijfelgevallen worden door het Agentschop Natuur en Bos zelf beoordeetd.

lnfo bij Agentschap Notuur en Bos, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Mario Hendrikaplein 70 bus 73,9000 Gent.
voor informatie over de Vogel- of Habitatrichtlijngebieden verwijzen we door naar

30.6

www.geopunt.be

30.7

Voor het onroerend goed is een goedgekeurd natuurbeheerplan van

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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30.8

voor informatie over de beschermde duingebieden of voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied verwijzen we door naar www.geopunt.be

30.9

Het onroerend goed wordt (deels) getroffen door de volgende zone van het
zoneringsplan:
Centrale gebied:
Te optimaliseren buitengebied:

30. r.0

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.
*voor meer informatie verwiizen we door noar www.woterinfo.be

40

HUtsvEsTlNG, GROND- EN PANDENBETEID EN ECONOMIE

40.L

Het onroerend goed is niet gelegen in een industriezone

40.2

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.1"

40.2.2

40.2.3
40.3

. de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
r het stedelijke leegstandsregister voor woningen en gebouwen
. de stedelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen
. de stedelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen
. het gemeentelijk register van onbebouwde percelen en loten
Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van de
Vlaamse Wooncode
Adres: Guido Gezellelaan I27 bus

Afgeleverd op
Geldi g

tot:

26 /

5/ 02/

NVT

JA
NEE

NEE

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

JA

t

202t

02/ 2031,

Adres: Guido Gezellelaan 127 bus 4
Afgeleverd op: 15 / t1'/2Afi
Geldig

50

tot: ].5/Il/2027

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

M ee

r i nfo op Leo.o n roe

re nd

e

rfooed.be

Voor zover bekend is het onroerend goed:

definitief beschermd monument

NEE

50.1

- een

s0.2

- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

50.3

-

gelegen in een beschermd landschap

NEE

50.4

- beschermd als landschappelijk geheel

NEE

51

ls er van een van bovenvermelde

52.1

is het onroerend goed opgenomen in de lijst van aanduidingsobjecten met erfgoedwaarde

elementen een beheersplan opgemaakt:

NEE

NEE

JA

Naam: Historische stadskern van Deinze
Li nk I nventa ri s'. https://inventaris.onroerenderfooed.be/oanduidinasobiecten/77882
s2.2

is het

onroerend goed opgenomen in de lijst van erfgoedobjecten met erfgoedwaarde

JA

Naam: Historische stadskern van Deinze
Li nk I nventa ri s'. https: //inventaris.onroerenderfooed.be/erfqoedobiecten/740018

Kantooradres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
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53

de volgende informatie over Archeologie is beschikbaar:

53.1

- opgenomen in de "Beschermde archeologische zones"

NEE

s3.2

- opgenomen in de "Vastgestelde archeologische zones"

JA

53.3

- opgenomen in de "Gebieden geen archeologie"

NEE

53.4

- reeds een goedgekeurde archeologienota ter beschikking

NEE

*De melding van archeologische toevalsvondsten is wettêlijk verplicht
op elk perceel:
www.on roerenderfsoed.be/n l/disitaal-vondstmeldingsformu lier
*Beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek:
www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema

stedenbouwkundis-verkaveling

v7.odf

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Voor wat betreft de aanwezigheid van lokale nutsleidingen verwijzen we u door naar: klip.vlaanderen.be/
U kan ook zelf navraag

doen bij de nutsmaatschappijen:
voor elektriciteit & gas: Fluvius: 078 35 35 34
- voor drinkwaterleidingen: Farys: 078 35 35 99
- voor ry en internet: Telenet: 015 66 66 66
- voorTV en internet: Proximus:0800 22 800
-

60.1

ls het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut
-

gelegen in een zone met ondergrondse inneming door

- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

stroom,

waterstof):

nutsleidingen

voor hoofdtransport van nutsproducten (gas,

drinkwater:
- gelegen in een zone met ondergrondse inneming voor afvalwatercollectoren
- gelegen in de bouwvrije strook langs autosnelweg
-ligt het goed in de nabijheid van een spoorweg (10m).
- gelegen in een erfdienstbaarheidszone

60.2
60.3

voor hoofdtransport van

Gelegen in een erfdienstbare strook langs waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie tbv

ruimingswerken

Ligt er, volgens de atlas van 1840, een buurtweg* op of in de buurt van het

perceel

NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE
NEE

*Buurtwegen kunnen zowel slaan op de huidige stroat ols op kleinere voetwegen.
*Tussen de atlos van 7840 en de huidige toestand kunnen
er verschuivingen van koorten
hebben voorgedoan. Enkel een landmeter is gemochtigd om de exocte grenzen von de

buurtweg te bepolen.
Ligt er een nieuwe of gewijzigde buurtweg op of in de buurt van het
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70.t

De

gemeente kent de volgende gemeentebelastingen in verband met onroerend goed

-leegstandheffing op gebouwen en woningen
(7.100 euro per joor x aontal jaren opgenomen in leegstondsregister met een maximum von
5.500 euro)

-heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
(7.100 euro per joor vermeerderd met 25% per bijkomend jaar. Vonaf het Sde ioor wordt
een vqst bedrag aangerekend)

-heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en/of gebouwen
(50 opcentiemen op de Gewestbelosting)

-gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
*Op de kavels gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervollen verkoveling (0,45 euro per
m2 met een minimum von 725 euro per kovel of bouwgrond en een moximum aonslog von
600 euro voor loten vanof 1200 m2)
-belasting op tweede verblijven
(750 euro per joar).

-heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
(50 opcentiemen op de Gewestbelosting).
Link naar het stedeliik belastingsreglementen: www.deinze.be/gemeentebelastingen

Teneinde te weten of er specifiek voor dit onroerend goed nog gemeentelijke belostingen of toksen verschuldigd ziin
op dotum van heden, dient u per afzonderlijk schrijven de vroag te stellen qan mevr. de financieel beheerder,
dienstencentrum De Leiespiegel - Brielstraot 2 - te 9800 Deinze'
Er worden op dotum von heden geen verhoolbelastingen geheven door het stadsbestuur von Deinze.

7O.2

is het eigendom onderworpen aan

planbatenheffing?
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Verduldelijking databronnen
We streven ernaar om u telkens de meest actuele info te geven maar voor sommige
databronnen is het niet haalbaar deze info dagelijks te actualiseren.
Onderstaande staat opgelijst wanneer welke databron geactualiseerd is. lndien een
databron hier niet is opgelijst wordt deze, na wijzigingen, dagelijks geactualiseerd.
de Legger

0t/or/202L

Adressen

t0/0L/2022

Leegstaande woningen en gebouwen

13/07/2021

lnventaris verwaarloosde gebouwen

L3/07/202L

iteitsattesten

L3/07/2021

Register onbebouwde percelen

29/L2/2020

Data agentschap onroerend erfgoed

26/ttl202L

Waterlopen

Ls/0s/2021

Overstromingsinfo

12/0s/2021

Oppervlaktewaterinfo

L2/0s/202t

Zoneringsplanen van de VMM

Ls/08/2020

Gemeenteliike inventaris risicogronden

2rh2/202L

Conf orm

Datum uittreksel: dinsdag

tt

januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen
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!)ernze
Het Lond von Nêvêlê

DIENST

Stadsbestuur Deinze

Omgeving

Ons dossiernu mmer : 2022/ 027

Uittreksel uit het plannenregister
DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

Guido Gezellelaan L27,9800 Deinze

lste afdeling_

Deinze _44OtL, sectie B, perceel 385 D5

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.

Naam
t_

gemeentelijke algemene bouwreglement

llYPe

Stedelijke stedenbouwkundige verordening

Plan id

svo_440

Datum goedkeuring

27/03/20t4

lProcesttap

Besluit tot Goedkeuring

lruaam

Rooi lijnpla n_43_Guido_Gezel lelaan

t_

ItYPe

1

1_23 3_00001_00001

Rooilijnplan

lstam nummer

l+s

loatum goedkeuring

Itslozlts+o

Beslissing

Beslist

I

lNaam

provinciale stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven

lttp"

Provinciale stedenbouwkundige verordening

lplan id

_00009_00001

I

Datum goedkeuring

!3/07/2OLs

Processta p

Besluit tot Goedkeuring
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lRnueRfUatening Kleinstedelijk gebied Deinze
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Itrtaam

lelan io

I

nu e_+oooo_2 13_oooo2_oooo1

m goedkeuring
Processta p

Besluit tot Goedkeuring

rigi neel gewestpla n Oudenaarde

Naam

lGewestplan
id

loatum goedkeuring
rocesstap

lewr_ozooo_222_ooo1 1_oooo1

lz+1oz1tstt
Besluit tot Goedkeuring

Bestemming

o

Naam

algemene bouwverordeni ng inzake wegen voor voetga ngersverkeer

llYPe

lGewestelijke bouwverordeni ng

Plan id

levo ozooo 231 ooool ooool

loatum goedkeuring

lzslo+1tsst

lProcesstap

woongebieden

Besluit tot Goed keuring

stedenbouwkundige verordening inzake open luchtrecreatieve verblijven

Naam

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

llYPe
Plan id

Datum goedkeuring
Processtap

Itrtaam
I

tYPe

svo_02000_23 3_00006_0000
l2OOs

lBesluit tot Goedkeuring
lSewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toega nkelijkheid
lCewestelilke stedenbouwkundige verordeni ng

an id

_233_00007_00001

Datum goedkeuring

L0/06/zO1-L

Processtap

Besluit tot Goedkeuring

Naam
t_

ijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
IGewestelijke stedenbouwkundige verordening

llYPe

Fh'

1

id

lsvo_ozooo_23 3-oooo8_oooo

lóatt,m goáJr<àurine

losloolzott

F ".erttrp

Besluit tot Goedkeuring
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Datum uittreksel: dinsdag LL januari 2022

Namens het schepencollege
Algemeen directeur,

De burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen
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Uittreksel uit het vergunningenregister
DOSSI

E

RN U

M MER:

2022| O27

GEMEENTE: Deinze
NAAM AANVRAGER: notaris Roel Mondelaers
REFERENTIE AANVRAGER: 00-01-0026/001 - DD

DATUM;

A)

tl. januari2O22

UGGTNG VAN HETTERRETN

Kadastrale omschrijving : 1't" afdeling, sectie B, perceel 385 D5

Adres

:

Guido Gezellelaan 127,9800 Deinze
B) DETAITOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

8.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ''NIEUW STELSEL"

nihil
8.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ''PUBL]EKRECHTETIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN
VAN ATGEMEEN BE[ANG''

nihil
8.3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ''OUD STELSEL''
De volgende aanvraag

tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld.

Gemeentelijk dossiernumm er: B/ !97 5 / tt_D
Onderwerp: MEERGEZI NSWONING
Aard van de aanvraag: nieuwbouw meergezinswoning
Aanvrager: Building A. N.V.
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Dossier volledig?
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag

21 januari 1975
Ja

2l januari

1975

Vergund

8.4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGUTIERE PROCEDURE
De volgende aanvraag

tot stedenbouwkundige vergunning "reguliere procedure 2009" werd of wordt behandeld.

Gemeentelijk dossiernumm er: B / 20!2/ 2_D
Onderwerp: FUNCTI EWIJZIGI NG WINKELRUI MTE WORDT LlVl NG
Aard van de aanvraag: andere
Aanvrager: Houtteman Patrick - Vantieghem
Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente
Ontvankelijkheid en volledicheid van de aanvraag
Datum van de beveiligde zending die de al dan niet volledigheid aan aanvrager meedeelt
ls de medewerking van een architect verplicht?
Datum van beslissing omtrent aanvraag (gemeente)
Datum verzending van de beslissing
Tijdige beslissing
Aard van de beslissing

6 ianuari 2012
Ja

30 januari 2012

Nee

2l,Íebruari 2OL2
29 ianuari 1200

Vergund

Nee
Nee

lndicatie beroep bij de Deputatie
Beslissing aangevallen bii de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Verval vergunning
Beslissing aangevallen bij de Raad van State
Aantal fases in de vergunning

8.5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKU

N DIG E

x
Nee

Null

VERGUNN ING BIJZON DERE PROCEDURE

nihil
8.6. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

nihil
8.7. AANVRAAG TOT PTANOTOGISCHE ATTESTEN (oud stelsel)

nihil
8.8. AANVRAAG TOT PIANOIOGISCHE ATTESTEN (nieuw stelsel)

nihil
8.9. BOUWMISDRUVEN

nihil
8.10. PLANBATEN

nihil
8.11. PLANSCHADE

nihil
8.12. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUN

N

!NG'' NI EUW STELSE[''

nihil
B.13. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNNING ''PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN
ATGEMEEN BELANG"

nihil
B.14. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING "OUD STELSEI"
De volgende aanvraag

tot verkavelingsvergunning "orJd stelsel" werd of wordt behandeld

Gemeentelijk dossiernumm er: V/0057 /01-D
Dossiernummer van AROHM: 10.037.520V
OnderWerp: VERKVALING MET 3 LOTEN
Aard van de aanvraag: aanvraag voor een nieuwe verkaveling (wonen of industrie)
Aanvrager: Maere Delaey

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Dossier volledie?
Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag
Datum van het verval van de vergunning
Motivering van het verval of niet verval

10 februari 1967
Ja

16 februari 1968

Vergund
Null

8.15. AANVRAAG TOT VERKAVETINGSVERGUNNING REGUTIERE PROCEDURE

2OO9

nihil
8.16. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUN NING BIJZONDERE PROCEDURE

nihil

8.17. GEBOUWEN

nihil
8.18. AANVRAAG TOT DIGITALE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2014

nihil
8.19. OMGEVINGSVERGUNNING

nihil
8.20. MEI-DING

nihil

OPMERKINGEN

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.
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 5.1.2. 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 stedenbouwkundig vergunning of
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

Datum uittreksel:

ll

ianuari 2O22
Namens het schepencollege,

Algemeen directeur,

De Burgemeester,

Stefanie De Vlieger

Jan Vermeulen

!)elnze
Het tond von Nevele

tltIt]sT

Omgeving

Rooi I ijn pla n Gaversestee nweg
Stam nummer:7

KantooradÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentieadÍes: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be

Lvan

2

eel in rooil

\

Huidige ligging perceel (volgens Orbit)

:

{7 5N4

376R

KantooÍadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentieadÍes: Brielstraat 2, 9800 Dêinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be

2van2

!)ernze
Het lond von Nevele

DI

E

NSÏ

Omgeving

Rooil ijn pla n Kouterlosstraat
Stam nummer:55
Legende rooilijnplan

KantooÍadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
CoÍrespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be

:

1van2

Ligging perceel in rooilijnplan

:

;

è

\ra
tr\
,\

r.tt
lt

s

n

e\{

I

c)

n

,a1l\

d

-{,

t

.;'l

$

A

Y.tl

í

I

Í

I

rrt t"t.'tI

',t
_,4

rl

s's

\

a

t
d

-

ée4'

-

t-4

'Ê^

b

s

I

J8. lo

qiï

h

]

\)

I
t

\.,

Huidige ligging perceel (volgens Orbit)

:
I
I

I

{i
l

Í

743
i

I

471

ê

I

l_-__

-Í

@

I

t_

"'b

4??

'ó'

n
i

__

_t

--

I

Eq

r,

\

@

KantooÍadres: BÍielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@delnze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze.be

4á.{X8

2van2

!)ernze
Het tond von Nevele

DIE NST

Omgeving

Rooilijnplan Guido Gezellelaan
Stam nummer:43
Legende rooilijnplan

{rcn^dr* ",*..;U,.&&

oon b

:

b"V*
,,rth l t,-rr'r^drr-

KantooÍadÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - omgeving@deinze.be
Correspondentieadres: Brielstraat 2,9800 Deinze - Tel.09 381 95 00 - info@deinze.be

^ lro&t,,^. ry*

Lvanz

I (volgens Orbit)

Huidige

:

Ë

386T7

LL
t

I

fi
ï
ï

OrntÊrret

1

1

O.nt

tÍrrt

3
f

(

rt
f
I

1'
I

à

-ri

tigging perceel in rooilijnplan

:

-

o$.r

ffiffi

r{

KantooradÍes: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - omgeving@deinze'be
CoÍrespondentieadres: Brielstraat 2, 9800 Deinze - Tel. 09 381 95 00 - info@deinze'be

2van2

!)emze
Het Lond von Nevele

Stad Deinze (Fusie)
Brielstraat 2

9800 Deinze
Telefoon:

Mondelaers Roel
Brouwerijstraat 29

09/381.95.00
BE 0697.608.162
art.6 (W.BTW)
BE88 0910 17597041
www.deinze.be

BTW-nummer:
BTW plichtig:
Rekeningnummer:
Website:

9880 Aalter
België

Pagina
111

FACTUUR 2022 I 31 I VNOT
Factuurdatum
Vervaldatum:
Debiteur:
Debiteurnr.:
Uw BTWnr.:

Tom Van Laere
Tel. 09/381.07.16
omgeving@deinze.be

Uw contact:

1110112022

1010212022

Mondelaers Roel
545842556
BE 0545842556

Omschrijving:

Notarisinlichtingen-dossiernummer:20221027
Guido Gezellelaan 127 , Gaversesteenweg 20, 20+, Poelstraat 3 - Petegem-aan-de-Leie
Omschrijving
I

Aantal

Prijs

Excl. BTW

2,00

1s0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

nlichtingen notarissen

Totaal TE

BETALEN (Eu|

% BTW

lncl. BTW

300,00

Indien u niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, heb u de mogehjkheid dit te betwisten binnen een
termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende dienst of
mail naar financien@deinze.be.
Gelieve voor een vlotte aÍhandeling van uw betaling de volgende gestructureerde mededeling te gebruiken:
+++22010003111244+++
o
o

Handtekening(en)

OVERSCH RIJVI NGSOPDRACHT

rd:
tl

E Belfius
Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
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Bedrag

Gewenste uitvoeringsdatum in dê toekomst

rrllII

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Nam ên adres opdrachtg€ver

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Naam en adrês begunstigde

Mededeling
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Uittreksel uit het retributiereglement ter invordering von niet-fiscole ontvongsten
De betaling voor de levering of dienst wordt geacht het voorwerp te zijn van een al dan niet schrif-

telijke overeenkomst tussen de klant en het stadsbestuur van Deinze.
Aan de debiteuren van niet-fiscale ontvangsten wordt een betalingstermijn van 30 dagen volgend

op de factuurdatum of datum van de invorderingsbrief verleend, behoudens andere gemaakte afspraken. Bovendien wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid tot betwisting, schriftelijk,

redelijk gemotiveerd en binnen dezelfde termijn van 30 dagen.
Na die eerste termijn van 30 dagen wordt een eerste kosteloze aanmaning voor openstaande
niet-fiscale ontvangsten verstuurd, waarbij een tweede nieuwe bijkomende betalingstermijn van
14 dagen ingaat.
Na deze tweede betalingstermijn (30 + L4 dagen na factuurdatum) wordt een tweede en aangete-

kende aanmaning verstuurd met aanrekening van de administratieve kosten van 15,00 euro voor

de opmaak en verzending van de aangetekende aanmaning, waarbij de debiteur nog een extra
termijn van 14 dagen wordt gegeven om de openstaande schuld te vereffenen.
Rekening houdend met de beginselen van behoorlijk bestuur wordt aan de debiteuren van niet-fiscale ontvangsten bij het verzenden van deze aangetekende aanmaning gemeld dat in de volgende fase

een dwangbevel zal worden overgemaakt bij deurwaardersexploot ingeval het totaal openstaand

bedrag niet wordt vereffend binnen voormelde termijn of de schuldvordering niet redelijk en gegrond wordt betwist (artikel I77 van het Decreet over het Lokaal Bestuur).
Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van het arrondissement Gent of het vredegerecht van Deinze.
De beslissingen hieromtrent van de gemeenteraad, OCMW-raad en Raad van Bestuur van het AGB

stad Deinze zijn terug te vinden op de website van de stad Deinze onder www.deinze.be/retributies-fusiestad onder de titel algemeen.

