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Monique Morel
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Datum
t8/07 /2022

Onderwerp: Stedenbouwkundige inlichtingen - i 2022339
Astridstraat 17

lste afd. sectie C nr. 450 t

Geachte

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn voor de periode 2O2O-2O25 onderworpen aan het belastingreglement op
omgevingsvergunningen van t7 december 2019; een belasting van 135 € per inlichtingsbrief.

Gelieve het bedrag van 135,00 € te storten voor t7 /08/2022 op rekeningnummer BE91 O9t0 L294 4576 met gestructureerde
mededeling +++ 220 /0040/0300S +++.

Hieronder kan u de betalingsgegevens vinden

€ 0,00

€ 135,00

t710812022

+++ 22010040/0g0OS +++

BE91 0910 L294 4s76

Gemeente Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar



Julie Vandermotte 5 r t-ry?n 3qq 3bn

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

lnfo Leuvio < info@leuvio.be>
donderdag 23 juni 2022 10:47

omgeving
lnfo Leuvio

Aanvraag Vastgoedinfo

Geachte,

ln het kader van een verkoopdossier zou ik de gemeenteliike vastgoedinformatie willen aanvragen van volgend

ad res:

Astridstraat 17, SLLO Rotselaar -D 1 C í^y)Í
Alvast bedankt voor de afhandeling van onze aanvraag.

Met vriendelijke groeten,

Rafaël Mertens
Leuvio Vastgoed
01.6/4O404O
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*
Rotselaar

GEMEENTE
ROTSELAAR

Stedenbouwkundige lnlichtingen

gemeente Rotselaar beschikt reeds over een goedgekeurd plannenregister. Het
werd goedgekeurd door de Hogere Overheid. Dit is op 9/04/2010 in het

Staatsblad verschenen, zodat ten vroegste 31 dagen na publicatie uittreksels uit de registers
worden artikel7.6.4. van de Codex

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Naam:

Beroep:

Adres:

Datum van aanvraag

Leuvio

Vastgoedkantoor

Hoegaardsestraat 114

3000 Leuven

23 juni2022

Gemeente:

Postnummer:

Adres:

Kadastrale afdeling:

Kadastrale sectie:

Kadastraal perceelnummer:

Kadastrale aard:

Huidige eigenaar(s):

Adres:

Huidige eigenaar(s):

Adres:

Huidige eigenaar(s):

Adres:

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

ROTSELAAR

31 10

ASTRIDSTRAAT 17

l AFD/ROTSELAAR

c
2409 4 _C _04 5 0_T_0 0 0_0 0

HUIS

Rita Verbeeck

Astridstraat 17

3110 ROTSELAAR

Debbie Stuyckens

Magerstraat 57

9420 ERPE-MERE

Kim Stuyckens

Moorsemsestraat 91

3128 TREMELO

1. RUIMTELIJKE ORDENING
' - ^-'-)

I
I

I
I

1.1

1.1.1

Het onroerend goed is gelegen in

een gewestplan

naam: origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan (Leuven)

datum: 0710411977

met bestemming:

. agrarische gebieden

4 4 4 4 Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor
r' r' r' I 

interpretatie vatbaar

1.1.1.2 Wijzigde het oorspronkelijk gewestplan voor het onroerend goed ?

1.1.1.3 Het gewestplan is momenteel in herziening gesteld

JA

NEE

NEE

NEE



1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A)

1.1.3 een bijzonder plan van aanleg (B.P.A)

1.1.4 een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Rotselaar werd goedgekeurd op 3 maart 2005.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen werd goedgekeurd op 1410212008.
Hierin is de woning Astridstraat í7 ondergebracht bij categorie 2. (zie voorstel voorschrift)

1.1.5 een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

1,1.6 een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

naam: Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

datu m : Defi n itieve Vaststel I i n g op 28 I 061 201 9

planidentificatienummer: RUP_02000 212 00192 00001

met bestemming:

Art. 6.1 Agrarisch gebied

NEE

NEE

NEE

JA

JA

a

1.2

1.2.1

1.2.5

1.3

1.3.1

Het onroerend goed is begrepen in een

nÍet-vervallen verkavel ing

1.2.2 onteigeningsplan

Naam : Onteigeningsplan Astridlaan, Grensstraat, Kwellenbergstraat,
Melkerijstraat, Molenstraat en Spoonruegstraat

datum: Besluit tot Goedkeuring op 2310111980

planidentificatienummer(s): ONA_24094 253_00027_00001

1.2.3 gemeentelijke stedenbouwkundige of bouwverordening

1.2.4 verplichte ruilverkaveling

het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning
werd afgegeven

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijnplan JA

ingevolge:

een rooilijnplan JA

Naam : Rooilijnplan Astridstraat, Grensstraat, Kwellenbergstraat,
Melkerijstraat, Molenstraat en Spoonvegstraat

datum: Besluit tot Goedkeuring op 2310111980

plan id entificatienu m mer ROA_2409 4 245 _000 1 1 _0000 1

lndien het goed gelegen ls /angs een gewestweg (Aarschotsesteenweg, SÍationsstraat, Provinciebaan, Haachtsesteenweg)
moet er altijd preadvies worden gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer. De'bouwlijnen' kunnen immers afwijken



1.4

1.5

1.6

van deze vermeld op de rooilijnptannen. Je kan deze via mail opvragen via
we qe n. v la am sb r a b a nt. d i st ri ct Ie uv e n @ mow. v I aa n d e re n. be

Voorzover bekend kan op het onroerend goed een recht van
voorkoop worden uitgeoefend
De Vlaamse voorkooprechten verlopen digitaal via het e-voorkooploket.

voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouwvergunningen
of steden bouwkundige vergu n ningen afgeleverd.
voor volgende werken, handelingen of functiewijzigingen:

aanbouwen van een veranda

200496 - RO/KW624|RC op naam van VERBEECK Rita

Het bouwen van een woning

19836 - TD/NB/1523/RC op naam van STUyCKENS-VERBEEK Fetix

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed
stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld

NEE

28106t2004

17t01t1983

ONBEKEND

JA

2. MILIEU EN NATUUR

2 1 Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een)
mi lieuvergun ning(en) afgeleverd, of milieumeldi ng(en) ontvangen**"
de volgende inrichting is vergund/gemeld:

.** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatievergunning, afualwaterlozing, afvalveruverking, gronáwaterwinniág,...

NEE

NEE

ONBEKEND

NEE

NEE

NEE

NEE

2.2

2.3 Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos ?
is het perceelopgenomen in een bosbeheersplan ?
*** lndien onbekend moet eÍ nog wordên nagegaan of het perceel voldoet aan de definitie van bos
artikel 3 van het bosdecreet. De informatíeverpiichting m.b.t. bossen vloeit voort uit artikel g1 van
het bosdecreet 13juni 1990.

2 4 Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichflijn- of
Habitatrichtlijngebied

dit gebied is integraal beschermd

in dit gebíed zijn alleen de volgende biotopen beschermd:

) 5 voorzover bekend kan op het onroerend goed op basis van het
decreet Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend
op basis van:

- ligging in het Vlaams Ecotogisch Netwerk (VEN)

- ligging binnen afgebakende perimeter van het lntegraal verwevings- en
Ondersteunend netwerk (IVON)

Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een
risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen opgentmen in bijlage
1 bij VLAREBO).



2.6 ln welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed

centraalgebied

2.7
Het onroerend goed is gelegen in een risicozone voor
overstromingen.
De inÍormatieplicht m.b.t. risicozones voor overstromingen vloeit voort uit de wet op de
landvezekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, zoals gewijzigd op 17 september 2005

2.8 Het onroerend goed is gelegen in een

- mogelijk overstromingsgevoelig gebied

- effectief overstrom ingsgevoelig gebied
De informatieverplichting m.b.t. overstromingsgevoelige gebieden vloeit voort uit het decreet
betreffende het integraal waterbeleid dat op 1 I juli 201 3 gewijzigd werd en op I 1 oktober 2013 in
werking is getreden.

2.9 Het onroerend goed is gelegen in een afgebakende oever:zone
De inÍormatieverplichting m.b.t. afgebakende oevezones vloeit voort uit het decreet betreffende het
integraal waterbeleid dat op I I juli 2013 gewijzigd werd en op t 1 oktober 2013 in werking is
getreden.

NEE

NEE

NEE

NEE

3. HUISVESTING EN ECONOMIE

3.1 Het onroerend goed is gelegen in:

3.1.1 een woonvernieuwingsgebied

3.1.2 een woningbouwgebied

3.í.3 eel industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de--"- wetgeving op de economische expansie

3.2 Het onroerend goed is opgenomen in:

3.2.1 de inventaris van leegstaande en/of venivaarloosde bedrijfsruimten

" 
., ., dê inventaris van leegstaande ongeschikte en/of onbewoonbare en"'-'- venryaarloosde gebouwen en/of woningen

opname op de tijst kan betekenen dat een heffing verschuldigd is. Het Ontvangkantoor te Brusset
kan nadere inlichtingen verstrekken over een eventuele openstaande schutd

voor meer info kan u contact opnemen met Herman Maekelberg, woonproject "wonen tussen Dijle
en Velp" (mail: leegstand.rotselaar@igo.be I tel: 0498/1 7.32.95).

3.3
voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het
kader van de Vlaamse Wooncode
Voor meer info kan u contact opnemen met Marleen BaesÍaens, woonproject "Wonen tussen Dijle
en Velp" (tel: 016/31.18.69).

3.4
Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het
kader van de Vlaamse Wooncode

De Vlaamse voorkooprechten verlopen digitaal via het e-verkooploket.

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het
3.5 recht van wederinkoop in het kader van de Vlaamse wooncode van

toepassing is.

NEE

NEE

NEE

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND



3.6
De gemeente en/of het ocMW hebben een sociaal beheersrecht over
dit onroerend goed in het kader van de Vlaamse Wooncode. NEE

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

4.1 Voor zover bekend is het onroerend goed:

- een definitief beschermd monument

- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht

- gelegen in een beschermd landschap

- gelegen in een beschermde archeologische zone

- gelegen in een afgebakende archeologische zone

De beschermingen zijn te raadptegen via:
De lijst van yasÍgesle/de inventarissen ztjn vta:

(let op: naar de juridische sÍaÍus).

Voor meer info kan u contact opnemen met de intergemeentetijke onroerend ertgoeddienst WinAr:
ioedwinar@winar.be

Op basls van art. 6.4.9 van het Onroerend eigoeddecreet moet iedereen die voor eigen rekening of
a/s Íussenpersoon een beschermd goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen iaàr, inbrengt ín
een vennootschap, een ertpacht of een opstahecht overdraagt of op andere iiize Ae
eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, in de onderhandse
of authentieke akte vermelden dat het onroerend goed beschermd is en de rechtgevotgen die aan
de bescherming verbonden zijn in de akte op te nemen.

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

5.1

6.1

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
- voet- en jaagpaden (buurtwegen)

- vervoer van gasachtige producten

6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van
toepassing

- belasting op tweede verblijven

NEE

NEE

Voor meer info kan u contact opnemen met de dienst omgeving:
om q ev i na@ rot se I aar. be

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

juli gemeenteTU

tltr
c

'7

I

anen Vos
n directeur, wnd burgemeester, wnd



ROTSETAAR 1
AFD/ROTSETA/TR/

Toestand jaar 2021

Datum afdruk 
= 
l4lo7l2O22

Afdeling: 1

Gemeentecode: 24094

ET

Vrijgesteld

;f, {À

3128 TREMELO

15t04t1958

29t12t1

polder

IPER Ë
Ligging

ASTRIDSTR 17

en

HUIS c0450T 0 0 €1 571,00

ETAITII{.FO

0000 0 0

1 Verbeeck Rita

Astridstraat 17 -PP 1t2 US 1t2-
3110 ROTSELAAR

2 Stuyckens Debbie 13t01t1982
Magerstraat 57 -NP 1/4-
9420 ERPE-MERE

3 Stuyckens Kim
Moorsemsestraat 91 -NP 1/4-

Aard
nummer
Perceel opp.

62
K.I. Cod.

K.I.
Jaar

inschrijving
of

klassering -
inkomen

per ha

einde
opbouw

Jaa

2F 1e841

Totaal
Ongebouwde

kadastrale
nijverheidsinkomens

Gebouwde
kadastrale

nijverheidsinkomens

Ongebouwde
kadastrale
inkomens

materieel en
outillering

Gebouwde kadastrale
inkomens materieel en

outillering

Ongebouwde
gewone

kadastrale
inkomens

Gebouwde
gewone

kadastrale
inkomens

Belastbaar 0 0 0 0 0 1571 0

0
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d irectie inf rastructuur
dienst ruimtelijke ordening

Vragen naar
Tel/Fax

E-mail
Ondernemingsnr
uw kenmerk
Dossiernummer
Ons kenmerk

Annelies Belis

016n6.75,07
annelies belis@vlaamsbrabant.be
0253.973,219

PROVINCIE.

VLAAMS . BRABANT

20 februari 2008

RUP-2008006
IST-RO-RUP-ROT-080220'zonevreemde woningen-zending advies oo

Provincie Vlaams-Brabant ' Provincieplein I ' 3010 Leuven

Aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

ordening v?n de genrente Rotselaar

Provinciebaan 20

3110 Rotselaar

Geachte,

Betreft: Rotselaar - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'zonevreemde woningen' - advies openbaar

onderzoek

Als bijlage vindt u het besluit van deputatie van L4 februari 2008 inzake het openbaar onderzoek over het

g"À""otái3t ruimtelijk uitvoeringspian 'zonevfeemde woningen' te RotselaaÍ'

Met vriendelijke gtoeten,

de

Tom
diensthoofd ke ordening

vlaamsbraba nVrulmtelijkeordening

Einnen gekomen op:

2 5 FEB. 2008

Gemeentebestuur Rolsehar

l:

'!



B,83 - MlA2l2008

Vragen naar
Tel/Fax

E-mail
Dossiernummer
Ons kenmerk
Datum

Bedrag
Begrotingsartikel
Juridische basis

Directie inf rastructuur
Dienst ruimtellke ordening

Abelis -Koen Van Bouchout

Provincieplein 1

abelis@vlaamsbrabant.be
RUP-2008006
l5T-RO'RUP-ROT-Zonevreemde woninqen-0O-080204
4 februari 2008

PROVINCIE

VLAAMS. BRABANT

BESLUITVAN DE DEPUTATIE VAN VIAAMS-BRABANT

Betr.eft: Rotielaar-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen'-openbaar

onderzoek

I. GEGEVEN
De gemeenteÍaad heeft het ontwerp van geneentelijk ruimtelijk uitvoeringplan 'zonevreemde

ïvoningen' te Rotselaar voorlopig vastgesteld op 17 decembeÍ }OW.
Het opinbaar ondeÍzoêk loopt van 14 jauuari 2008 tot en met 13 maart 2008.

Overáenkomstig art,49 DRÓ dient het advies van de deputatie inzake de overeenstemming met het

provinciael ruiàtetiltr structuurplan uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden

ie worden aan de gemeentolijk commissie voor ruimtêlijke ordening.

II. JURIDISCIIE BASIS
ertit<et 49 g 4 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

en latere wijzigingen, in het bdzonder de aÍikels 31 tot en met 36.

IIet besluit van de Vlaamse regering valrtl3 september 1997 houdende de definitieve vaststelling

van het ruimtelijk structuurplÀ Vla-anderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december

2003 houdende de deÍinitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk sEuctuurplan

Vlaanderen.

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Btabant, definitief vastgestêld door de

provincioraad op I t mei ZOOC en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling

van het besluit van ll mei 2004, voor \r/at de toepassing betÍoft van artikel l88bis van het decreet

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening'

III. BESPREKING
Het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan'zonvteemde woningen'is opgenomen

in de |indende bepaling van het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk stmctuurplan.



Ëlet ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant geeft aan dat de problematiek van zonevreemde

constructies best behandeld wordt op gemeentelijk en gewestelijk niveau. .

Het ontwerp van gemeentelijk ruimteliik structuurplan heeft het grondgebied van de gemeente

opgedeeld in 4 deeïruirnten. Óeze indeling vormt de basis voor 4 perimeterRlIP's: Activiteitenring,

Tóe Valleiengebied, Hagelande Heuvels en Vallei van Losting en Winge. Deze perimeterRUP's

leggen in 4 càtegorieën voorschriften op voor alle woningen buiten de woonzones en leggen

hiervoor aanvullende voorschriften op'

Daarnaast omvat het RUP een aantal gebiedsdekkende deelRUP's voor waardevolle terreinen en

specifieke situaties.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimteliik uitvoeringplan 'zonvreemde woningen' is in

overeenstemming met het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

De perimeterRUP's geven aanleiding tot volgende crpmerkingen:

Op het grafisch llan voor de Activiteitenring wordt er ter hoogte van de Kerkhofshaat een deel

u* h"tï".t"atiegebied buiten de blauwe perimeter gehouden. Het gaat hier om de perimeter van

het gebieddet<rcia deelRUP AR-01 KerkÍrofstraat. De aanduiding op het grafisch plan komt niet

overeen met de. legende en de andere perimeterplannen.

De deelRUP's voor de waardevolle terreinen en specifieke situaties geven aanleiding tot volgende

opmerkingen per onderstaand deelRUP:

TV-06 Astridstraat 20:

Art 1.2.1 stelt dat de ïecente' woning (die onderdeel uitrnaakt van het gebouwencomplex) mag

afgebroken worden en terug opgebouwd. Dit dient beter gedefinieerd te worden" S.ecent' is een

z.ii appreciatiegevoelige term. Er ksn beter gewerkt wortlen met een aanduiding op hel grafisch

plur, *iarop de-delen van het gebouwencomplex (de'recente' woning) die rnogen afgebroken

worden aangeduid.

TV-07 Steenweg oP Gelrode 75:
AÍt.3.2.L legt op dat de bestaande naaldbomen vervangen dienen te worden door hoogstammige

loofbomen. bm de uitvoerbaarheid te garanderen wordt best een termijn opgelegd of een

koppeling gemaakt met de ee$te veÍgunningaanvraag.

AR-0f Kerkhofstraah
AÍt 1.1.1 is onduidelijk in de besternmingvoorschriften. Er is sprake van een 'gebied voor

ambachtelijke bedrijven en kmo' in een 'zone voor wonen'. Het voorschrift is een ovemame van

het gewestplanvoorschrift voor woongebieden met landelijk karakter. Het voorschrift inzake de

woningdichtheid is hier niet relevant.

a



IV. Na het verslag gehoord te hebben van Julien Dekeyser, als lid van de deputatie,

V. BESLUIT
Enig artikel
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan'zonevreemde woningen' van Rotselaar,

zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 17 december 2007, wordt gunstig

geadviseerd en is in overeenstemming met het provinciaal ruimtelijk structuurplan, mits wordt
voldaan aan hoger genoemde bemerkingen.

Leuven, 14 februari 2008

Aanwezig:
Lodewijk DE WflTE, vootzitter;
Jean-Pol OLBRECIITS, Julien DEKEYSER, Monique SWINNEN,
Wiske OCKERMAN en TomTROCH,leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

C:

Marc COLLIER
provinciegriffier

Julien DEKEYSER
gedepu teerde-verslaggever

eensl afschrift:
Namens de iffier,

Tom LAGAST
diensthoofd ordening

tí"

LodewijkDEVflTTE
provinciegouvemeur
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h) het Centrum voo! Fysisch-t€clnische KwaliteitscontÍole in de Radiologie, QCC, van de Universiteit Gent,
gevestigd Proeftuinstraat 86, in 9000 Gent;

,r"rgè;|i":x|fóï:f"i$Ë%.3rj5,"u"t 
and Physical sciences, BEFY", van de Vrije universiteit Brussei, sevestigd

d) de dienst stralngsfysica van AIB Vingotte Controlatom,'gevestigd Jan Olieslagerslaan 35, in 1800 Vilvoorde',.
3" een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
'De rnachtiglng van d.e dienet stralingafysica varr AIIJ Vingotte Controlatom, vermeld in punt 2", d, gèldt alleen

v<ror cle gitvoering vnn cle tcsten,. vernreQ in artikel -1., eerste lld, en niet voor het uitvóeren van íeste1 voor
typetoelating.van.digitale.systenren,in hel Vláa-mse be.volkingsonderloek naar borstkanker, vermeld in afiikelen 8 e1ivan het ministerieel Itesltlit van 28 april 2005 tot bepaling van de voorwaarden voor toelating van de digitatà
manrmogroÍie in het Vlaamse bevolkin!.sonderzoek inzàke bórstkanker".

AÍt' 2. In artikel 6 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1o lret geial '2009" wordt vervangen door het getal"20"l0";
2" de volgende zin wordt toegevoegd, die luidt als volgt:
'De maehtiging, vermeld in artikel 7, 20, d, heeft uitwerking vanaf 9 oktober 2008,'.
Art, 3, Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van ondertekening.
Brussel, 4 november 2008,

S. VANACKERE

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2008/2040531
erkennlng_van het intern tuchtreglement
dopingprakttiken

' De Vlaamee minister van Culfuul Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 1.3 juli 2007 inzake medisch verantwoorde spoÉbeoefening, inzonderheid op aÉikel 35;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 iuni 2008 houdende uitvoering van het decreet van

13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sporlbeoe-fening, ináonderheid op artikelen 72 tot àn met 75;
Gelet op de aanvraag tot erkenning van het intern tuchtreglement jnzake dopinspraktiiken die bii aanqetekende

brief d.d. 23 juti 2008 bii de administra-iie werd ingediend nariens de Koninklglie Bélgisch'e Wielerbcínd 6tiUWnl en
Wielerbond Vlaanderen lWsV);

Gelet op het verzoek tot aanpassing van de aanvraag, d.d. 1 auguetus.2008, zodat aan de voorwaarden van
artikel 72.tweede, derde eI yig_de lid, vai het besluit van dË Vlaomse RËgering van'20 luni 2008 ho-udende uitvoering
van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoËfeniríg ia voldaan;

Gelet op de nieuwe nanvraag tot erkennins van het intern tuótreslement inzake dooineoraktiiken die bii
aangetekende b_r.i$..d.d.2.1 augustdÉ2008, bii de aáministÍatie werd ingedieid namens de VZWK;riinklijí<e Belgisóé
l{ielerbond (KBWB) en VZWl4ielerbond Vlaanderen (WBV);

_ - G,elet op de verzoeken van de adminiStratie om biikomende informatie en stuliken omhmt de erkenningsaanvraag
d-d. 29 augustus 2008, 16 september 2008 en 3 oktobór 2008;

Gelet.op-{e^daaropvolgen{e^^brieven narneru de VZW KBWB en YZW tNBYi d.d. 11 september 2008,
24 septembei 2008 en l6bktoler 2008;

Gelet op het feit dat aan allè erkennlngsvoorwaarden is voldaan;
Gelet op het ontwerp van decreet houdende wilziqlns van het decreet van 13 iuli 2007 inzake medisch

verantwoorde spórtbeoeÍéning en van het decreet ván"2f iuli 199ó tot vaststelline'van het statuut van de
nlet'profeasionelê.sportbeoeferuar dat op 2 oktober 2008 werd iágediend bij het Vlaams Farlement, waarvan artikel I
voorziet in een wijàiging van de erkenning*voorwaarden,

Besluit :

-, . Bnig artikel, De inteme tuótregeling van de VZW KBWB en de VZW WBV wordt erkend vanaf de publicatie van
dit besluit in lllet Belgisch StantebladToor-een termïn van één iaar.

Brussel, 3 november 2008.

B. ANCIAUX

VLAÁMSE OVBRHEIÓ

Ruimteliike Ordening Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

. 12008/363081

Provincle Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening. - Gemeenteliik mimtelijk uitvoeringsplan

ROTSELAAR. - Bii besluit van 25 aeptember 2008 heeít de deoutatle van de próvincie Vlaams-Brabant het
genreenteUJk ruimtelijk riitvoeringrplan " Zónevreemde woningen " ttiRotgelaai bestáande uit een toelichtingsnota,
Plannen -van de .beotàande toestnnd, graílsche plannen en stedenbouwktmdige voorechriften, zoals de-Íinitief
vastgeateld door de gemeenberaod van Rótselaar, oF 30 fqni 2008, goedgekeurd.

3 NOVEMBER 2008. - Ministerieel beslult houdende de
van de KBWB en de WBV inzake
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Steden bouwku nd i ge voorsch riften (Twee va I leien gebied-categorie 2)

ALGEiIEEN (art. 1)
De hiernavolgende stedenbouwkundige voorschriften gelden enkel voor de gebouwen met een
residentiële functie binnen het plangebied, voor de erbíj horende woningbijgebouwen, de gronden
waarop ze staan en de tuinen bij de woningen. Voor al het overige blijven de algemene bestemmingen
en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften die voor het plangebied van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan zijn vastgesteld in het gewestplan of, in voorkomend geval, een gewestelijk of
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, onverminderd van toepassing.

TOEGELATEN WERKEN, HANDELINGEN EN WIJZIGINGEN
De hiernavolgende werken, handelingen en wijzigingen aan bestaande, niet - verkrotte, hoofdzakelijk
vergunde of vergund geachte gebouwen die een vergunde of vergund geachte residentiële
hoofdfuncUe, eengezinswoning of een vergunde of vergund geachte functie als woningbijgebouw
hebben, zijn toegelaten:
- veóouwen;
- uitbreiden tot een maximaal bouwvolume van 1.000 m3, de uitbreiding mag echter een
volumevermeerdering met 100 % niet overschnJden; deze bepaling geldt niet voor losstaande
woningbijgebouwen en voor toepassing ervan wordt de woning beschouwd met inbegrip van de
woningbijgebeuwen, die er fysisch één geheel mee vormen;
- heóouwen op dezelfde plaats met een volume zoals eerder bij het punt "uitbreiden" omschreven
voor zover het karakter en de verschijningsvoÍm behouden blijven; als herbor.mren op dezelfde plaats
wordt beschouwd, het herboqwen van een nieuw gebouw dat op minstens drie kwart van de
oppervlakte van de bestaande gebouwen wordt opgericht; daarmee woidt de bestaande oppervlakte
bedoeld met inbegrip van de bijgebouwen, die er typièch één geheel mee vormen;
- herbouwen met een volume z.oals eerder bij het punt "uitbreiden" omschqeven op een gewijzigde
plaats als die verplaatsing is ihgegeven door redenen van goede plaatrselijke ordening, voorzover de
eindtoestand na herbouwen een betere plaatseliiker aanleg oplevert en zich ricfit naar de omgevende
bebouwing en/of plaatsel$k courante inplantingwiJzen; de redenen van goede plaatselijke ordening
moetén minstens die betere integratie in de al dan niet bebouwde omgeving impliceren, alsmede een
betere terreinbezetting en een kualitatief concept; de naleving van deze vocruvaarden moet
uitdrukkelijk worden gemotiveerd, rekening houdend mèt de bijzondere kenmerken van de site;
- er zijn alleen bestiaande losstaande bijgebouwen en constructies toegestaan. Hiervoor zijn enkel
instandhoudings - en.onderhoudswerken toegelaten. Er mogen geen nieuwe losstaande bijgebouwen
en constructies ingeplant worden.
- het gebruik gedeeltelijk wijzigen in een aan het wonen complementaire functie meer bepaald
'kantoor-.of dienstenfunctie', zoals kantoorfunctie, vrij beroep of dienstverlening of meer bepaald een
verblijfsfunctie met een maximum van 4 kamers (geen handel - geen kleinhandel - geen restaurant of
café), voor zover de woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie;
lndien het bestaande volume groter is dan 1000 m3 dan kan de nevenfunctie supplementair op die
í000 m3 voorzien worden, binnen het bestaande volume.
- het gebruik wijzigen in een gebruik dat overeenstemt met de algemene bestemming van het gebied
zoals bedoeld in artikel 1 (algemeen).

DE INRICHTING VAN DE TUINEN
De tuinen moeten qua inrichting inspelen op het valleilandschap. Ze worden afgebakend. met hagen,
haagkanten, houtkanten, knotwilgenrijen ofwel afhankelijk van de plaats open gehouden om zichten te
bewaren. Vertuining mag maximum 50.00 m in beslag nemen te meten vanaf de rooilijn. ln deze zone
van 50 m kan een tuin ingericht worden die als artificiële buitenruimte bij de woning wordt ingerícht. Er
zijn alleen bestaande losstaande bijgebouwen en constructies toegeshan binnen de 50 m zone te
meten vanaf de rooilíjn. Hiervoor zijn enkel instandhoudingr en onderhoudswerken toegelaten. Er
mogen geen nier;we Íosstaande bijgebouwen en constructíes ingeplant worden. Binnen de 50 m zone
is de inrichting van een zwembad, max 30m2, wel toegestaan.
Algemeen:
ln de Dijlevallei:
Het landschap moet afirisselend zijn open en meer gesloten karakter van valleilandschap behouden.
Het landschap wordt ingericht met kleine landschapselementen. Dit zijn hagen, houtkanten, bosjes
Op andere plaatsen is het meer aangêwezen het open karakter te bewaren.
ln de Demervallei:



Het landschap moetafrvÍsselend zijn open en meergesbÍeir taratter van valfgihnGcfrap betrouden.
Het landschap wordt ingericht met kleíne landschapselementen. DÍtzijn hagen, houtkanten, boqje6.
oB andere phatsen is heJ meer aangeuíez€n het open kanakter b bewaren. De beplanfingen zullen
beslasn uitihheem.se honun en sbgken. Het befen beplànting. of plantengmêi, die van iature,
spontaan voorkoÍttt bij de ffsische omstandlgheden die zich ifi de skeek en/of oB deze
sÍtêcifiéke plaats voozien Deze planteÍl kunóen z$ílet van àubehtone qorsprong z[fn, dan wel in het
v_erleden ing_-gvoerd en ínmÍddet$ gpfhtryreerd zfln ín het naflurr,,f,Ík miliëu
Wht bebeftfiuiboinen:
De soort is vrii te bepalen, het gebruík van hoogstamiromen is verplíc*rt



voorschriften Rotselaar RUP Regionaal stedelijk Gebied Leuven

Afbakeningslijn

OveÍdÍuk
Deze aíbdkeningsliln heefr geen eigen bêstemmtngscategotie, maar volgl de bestemmingscategole van de grondkleur.
AÍtlkel 0.t AfbshenlngslUn Í€glonaalstedellik gsbled Leuvon
De gebieden binnon de aíbakeningslijn behoren tot het ÍegionaalstedeÍijk gebied Leuven.

Met uitz_ondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriflen $,eÍden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de
vaststelling van dit plan bestaande beslemmings- en inÍichtingsvoorschríflen onveàrindeid v-an toepassing, óe bestaanoe
voorschÍifien kunnen daar door voorschrifteri ln nleurrrie ge\,vest9tiJke, pÍovlnciale en gêmeenle-li1ke ruimtelilke
uitvoeringsplannen worden vervangen.

Bij de v.aslstelling van die plannen en bij overieidspÍojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de
Íuimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met'ddverbindende waaroe van oie ruimtelilie
stÍuctuurpÍannen.

DeelgebÍed 4. Gemengd bedrÍjventerrein stationstraat - Rotselaar

Dit gebiêd bêhoott tot de bestemmingscabgoric,beclriivigheict'. Arilkel
r3.í. Gem€ngd bedÍ[v€ntorrêin

4,í.í. Bepallngen mot botÍokklng lot de bostemmlng

Het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven met de volgende hooftacliviteilen:
- productie, opslag, bewerking en verwerking van goedeGn; - produc{ie, opslag en distributie van energie

onderzoeks- en ontwikkêÍingsactivíteiten.
- op- en overslag, voorÍaadbeheêr, gÍoepage, rysieke distributie en groolhandeÍ;

Daarnaast zijn de volgende activiteiten of bedrijven toegelaten:
- inÍichlingen voor de huisvesiing van bewakingspeÍsoneel van maximaal 200 m2 vloeroppeÍvlakte, gei,nlegreeÍd in het

bedÍijÍsgebouw;

' gemeenschappêlijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het bedÍijventerÍeín;
- kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlaktê, ondergeschikt en gekoppelcl aan de productieactiviteit van

individuele bedrljven, voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben erigeen autonome activiteiten ultmaken. De
toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse bebouuace oppervlaktè innemen, ongeacht op $/elk niveau de
toonzalen worden ingericht. en de toomaaloppervlakte mag maximaai 500 m" zijn;

- inrichtingen' zoals bêdoeld in aÍtikel 3 van het SamenGÍkingsakkoord van 21 juni 1999 lussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdste<lelijk Geu/esl belreffende de beheeÍsíng uán r*are
ongevallen uraaÍbij gevaaíijke stoffen zrjn betrokken, zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de iriVlaanderen
gehanteerde risicocÍiteria,

De volgende hoofdactivitelten zÍn niet toegetaten:
- kleinhandel;

- agraÍischeproductie;

- autonome kanloren;

- bedrÍjven met grote hinderlijke emissies; - bedrijven die ammoniak emitteren.

4.í.2, Bopalangen met betrekking tot de hÍichfing
Alle handelingen die nodig oÍ nultig zijn voor de íealisatie van de bestemming, zijn toegelaten vooÍ zover ze rekening houden
met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minslens aandacht besteed aan:
- het optimaal gebÍuiken van de percelen, echterÍêkening houdend met de verplichtingen inzake veiligheid;
- de mogelijkheid om bepaalde dlensten onder te brengen in gemeenschappelijke geboutrren op het bedrijventenein;
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- het groeperen en organiseren op het bedrijventeÍÍeín van parkeermogeliikheden vooÍ de gebruikers en bezoekers;
- het uitwerken van een ontsluitingsprincipe voor het openbaar vervoer;
- het uitweÍken van een Íielsnetwerk en strategisch gelegen fietsenstallingen;

4.1.3. Bopallngen met betrekklng tot mobllltsit

Er dient een nieuwe ontsluilingsweg gerealiseerd te worden vanaÍ de Askidstraat.
Omgevingsvergunningen voor nieuwe bedrijfsgebouwen en/of voor inrichtingswerken van het bedrijventenein worden ênkel
verleend indien auto-ontradende en Íiets- en openbaar vervoer stimulerendè maatÍegelen die de mobiliteitsimpact
beperken zoals bedruÍsveÍvoersplannen in het aanvraagdossieÍ zíJn opgenomen.

Gekoppeld aan deze ado-ontradende maatregeleh dient te worden aangetoond hoe wordt omgegaan met de bijhorende
bewuste organisatie van de schaarste aan parkeerruimte.

4.í.3. Bêpalingen mêt betrekking tot waterhuishouding

ln functie van de waterhuishouding wordt een minimale verzegelingsgraad in combinatie mel voldoende inÍiltratie- en
buffervoorzieningen uitgewerkt, teneinde het gemicÍdelde jaarlijksé infrtkàtieverlies maximaal te compenseren en eventuele
efíeclen op de grondwaterwinningen tot een minimum te bàperien. Eên goedê kwaliteit van het inÍiltrèrend hemelwateí moet
eveneens verzekeÍd worden.

Waar ffsiek mogelift dienl tevens te worden ingezet op een collectief systeem voor hêt deelgebied of gÍotere terÍeindelen
voor de hemetwaterinÍiltratie en - afuoer.

Alle handelingen diê nodig of nuttig zijn voor de Íealisatie van beschermingsdijken voor de Winge zijn toegelaten.
De onbebouwde delen in het gebied tussen de spooMeg en de Aarschotsesteênv\,€g kunn€n slechts bebouwd woÍden indien:
- het veÍloren gegane volume kan worden gecompenseerd in of nabij het plangebied of indien de waterbeheersingswerken

stroomopwaarts ldngsheen de Winge gerealiseerd en opengesteld zijn
en

' de watertoets bU de aanvÍaag aantoont dat er geen negatieve effeclen zÍjn op het watêrsysteem.

Het afr,vateringssysteem dat voorzien wordt is een open afiarateringssysteem.

Er moet worden aangesloten op het rioleringsstelsel. lndien er niet kan worden aangeslolen, moet er een
afuaÍwateeuiverings-installalie op hel eigen teÍrein worden voorzien.

Het inbuizen van waterlopen is enkel beperkt toegelaten ter hoogte van kÍuisende infraslructuur.

De waterlopen worden geïntegreerd in het bedrijvenlerein.

4,í.4. Bepalingon met botÍokklng tot Íauna en flore

Langsheen de.waterlopen wordt, daarwaargeen bebouwing en verharding aanwezig is, een aaneengesloten groenstrook
van een gemiddelde breedle van 15 meter en een minimale breedte van 10 meter beÈouden.
Onderbrekingen van deze groenstrook zijn lokaal mogelijk in functie van de ontsluiting van het bedÍijventerrein.

4.1.5. Bepalingen met betÍekking tot hindertílko omissles

Omgevingsvergunníngen voor nieurive bedrijfsgebouwen en/of voor inÍichtingswerken van het bedrijventenein worden enkel
verleend indien maatregelen voor hel vermijden van gÍote hoeveelheden zuie depositie en hinderliiG emissies len aanzien
van kwelsbare ÍeceptoÍen zoals wonen en natuur in het aanvraagdossier zijn opgenomen.

4.í.6. Bepalingon mot betrgkking tot vertichting

ln de buuí van meer open en beboste gebieden dient nieuurc verlichting bepern te worden en neerwaarts geÍicht te zijn.

4.t.7, Bepalingen met betrekking tot eÍfgoed

De Onze-Lieve-Vrouwekapel wordt behouden en geïntegreeÍd in de ontwikkeling.

4.í.8. Bopalingsn mot betrêkking tot siabllitoit

Aanvragen tot omgevingsvergunningen in het gebied ten oosten van de spoorweg moeten maatregelen bevatten om een
impact van zettíngen/stabiliteitsaspecten vanuit het plan naar de omgeving ie verm[den.

4.í.9. Bepalingen met betrekktng tot fauna €n floÍa

Bij de aanvra_ag tot omgevingsvergunning urordt aangegeven op welke manier rekening gehouden wordt met de aanwezige
grondwateraÍhankelijke vegetatie binnen of in de omgeving van hel deelgebíed.

Overdruk

Deze ovetdruk heeft geen eigen bestemmingscategoie maar volgt de bestemmíngscategorie van de grcndkleur,
AÉlkel 4.2. Zone voor niet hinderlljke b€drljfsacflviteiten

Iililt
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Enkel opslag en circulatieruimte in functie van de bedÍijven en handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van
beschermingsdUken voor de Winge en de aanleg van de buffeíslrook zijn toegelaten, 

-
ln bestaande vergunde of vergund geachte constructiês kunnen daamaast de in,art. 4.1 genoemde activiteiten toegelalen
\,'\rolden. Het is toegelaten de bestaande vergunde of v€rgund geachte conslruclies te veibou'iven, uit te breiden of ie
herbou\,iJen.

Deze overdruk vervalt

- op het moment dat een omgevingsvergunning \rordt verleend voor de aanleg van een tÍeinstation inclusief
stationsparking en omleidings\ êg

oÍ
- 5 jaar na het in werking treden van dit gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan.

OveÍdruk

Deze overdruk heeft geen eigen bestemmingscategoríe maarvolgt de bestemmingscategorie van de grcndkleur.
Artlkel 4.3. BuÍfer

4.3.1. Bepallngsn met botÍêkklng tot de bostommlng

Tussen de bedrijven en de aangrenzende beslemmingen wordt in een buffeÍ vooziên. De buffer wordt voozien zoals
u,eeÍgegeven op het graÍisch plan en mêt een minimale bÍeedte van 20 meter.
De buffer moet voldoen aan de vooMaarden van Visuele afscherming, geluidsafscheming, landschappelijke inpassing,
afstand, beheersing van veiligheidsrisico's.

onderbrekingen van deze gÍoenstrook zijn lokaal mogelijk in functie van de ontsluiting van het bedrijventerrein en in funclie
van langzaam-verkeersverbindingen.

4.3.2. Bepallngen met betrokklng tot de lnrlchilng

De buffer (strook/zone) wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de
becÍnlÍsactiviteiten tên opzichte van de aanliggende Íuncties.

Werken en handelingen met het oog op dê aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten met inbegrip van de aanleg
van brandwegen in waterdoorlatende verharding, indien dit om redenen van brandveiligheid woídt 

-opgelegd, 
oÍ van

waterbeheersingsweÍken.

Uitetlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een omgevingsvergunning, na de inwerkinglreding van dit ruimtelijk
uítvoeringsplan, moet de zone v9or bufÍer aangelegd en beplant zijn.

F++ttt+tt++t+++{-t

Symbolische aanduiding

Deze ovedruk heeft geen eigen bestemmíngscategoríe, maar volgt de bestemmingscategorie van de grondkleur.
Artlkol 4,4. Enkêlvoudige loidlng

ln het gebied, aangeduid met deze overdruk, ziJn alle handelingen loegelaten voor de aanleg, de exploilatie en de wiJziglngen
van een ondeÍgrondse tÍansporlleiding en haar aanhorigheden. BÍ de beoordeiing van de aanvragêri voor
omgevingsveÍgunningen voor een transportleiding en aanhoÍigheden wordt rekening gehouden met de in g-rondkleur
aangegevên bestemming.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zov€Í de aanleg, de expÍoilatÍe en wijzigingen van de
enkelvoudige leidlng en haar aanhorigheden nlet in het gedrang worden gebracht.

Fi#=+l=+++i-f-l#

Symbolische aanduiding

Deze overdruk heeft geen eigen hestemfiingscategoie, maarvolgl de bestemmingscategotie van de grondkleur.
Artlkel 4.5. Leldlngstraat

ln het gebied, aangeduíd met deze ovêrdÍuk, zijn alle werken, handelíngen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de
exploitatie en wijziglngen van ondergrondse transportleidingen en hun aanhorigneOen. Niàuwe leiiingen worden gerealiseerd
in functie van het optimaal ruimlegebruik van de leidingstraat. De aanvràgen voor omgevingsiergunninge-n voor een
transpoÍtlelding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkteur aangegèven bÀstemming.
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De in grondkleur aangegeven bestemming ls van toepasslng voor zover de aanteg, de exploitatle en wiJzigingen van de
leidíngen en hun aanhorlgheden niet in het gedrang worden gebÍacht.

Dit gebied behoott tot de bestemmingscdegoie 'fijninfiEstructuuf . AÁlksl
4.6. Gebled vooÍ spooÍlnÍrartÍucÍuur

Dlt gebied is best€md voor spoorinÍrastÍuc{uuÍ en aanhoÍighedên.

ln dit gebied zijn alle handelingen toegelaten voor do aanleg, het Íunctioneren of de aanpassing van spoorinÍrastructuur en
aanhorlgheden. Daarnaast zljn alÍe hándelingon mêt het oog op de ruimtel|lke inpassing, buffêrs, ecologische verbindingen,
kÍuisendê inÍraslruc,turen, leidingen, tèlecommunicatie-intrastructuur, lokaal openbaar veryoer, lokale dienstwegen en paien
voor nietgemotorÍsêerd veÍkeer to€gelaten.

OverdÍuk

Deze ovêrdruk heefr geen eigen bestemmingscategatie, maarwlgt & bestemmingscategoie van de gtondkteur.
AÍtl*el 4.7. lnÍlchtingsstudle

Handelingen voor een project dat bepalend is voor de globale ontwikkeling van het gebied ofvanaÍ t ha zijn alleen toegelaten
na vooÍlegglng van een inrichlingsstudie, opgemaakt voor hetganse gebi€d. De inÍichtingsstudie is een ínformalief document
voor de vêrgunnlngveílÊnende oveÍheid mêt het oog op de bêooÍdellng van de vergunningsaanvraag in het kader van de
goede ruimtelijke ordening en de stedênbouwi(undige vooÍschriflen voor het gebied.

De inrlchtingsstudie zal ten minste aántonen hoe rrrordt ingespeeld op de artikelen 4.í tot en met 4.6. ln de inÍichtingsstudle
wordt weergegeven hoe de waterhui8houdíng uoídt gêregold, hoe het best oordeelkundig kan omgegaan worden met
verlichting zodat een donkere nadrlÍase bewaard blijft en welke maatregelen genomen uiorden op het vlák van onlsluiting.
Er woÍdt hleó|| uitgegaan van een modal-shlfr gericht op een verhoogd aandeel openbaar veÍvoer.
De iníichtingsstudie goeft ook aan hoo het voorgenomen proj€ct zich verhoudt tot wEt at gsrealiseerd is in het gebied oflot
de mogelijke ont\Mkkeling van de rest van het gebied.

De inÍichtingssludie maakt depl uit v€n het dogsior over de aanvraag voor de omgevingsvêrgunning en rvordt meegestuuÍrt
naar de adviesverlenende instanlies ovêr€enkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen.
Elke nieu\ive omgevingsvergunningsaanvraag kan eên bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuuê
inrichlingssludie bevatten.
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Deelgebied 6. Noordelijke open ruimtegebieden

Dlt gebled behoott tot de bestemmlngscategotie'tandbouw'.
AÍtikel g.l. Agrerlsch geblod

6. í.í. Bopallngen m.b.t. de landbouwactlvlteiten

Het gebiect is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle handelingen die nodig of nutlig zijn voor de landbouuÍbedrijÍsvoeíing van landbourrróedÍi,ven zijn toegelaten.
Een landbouuóedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijÍsgebouriven en de woning van de exploitanton bevatten, alsook
verblijÍsgelegenheid, veÍu/erkende en dienstverlenendê acliviteiten voor zover die èen integrerend deel van het bedriJf
uÍtmaken.

lt.í.2. Bepalinggn m.b.t. de aan landbouw vonflanto bedÍlven

ln hel gebied zín ook aan de landbouw veÍwante bedÍUven toegelaten vooÍ zover hun aanwezigheid ln hêt agraÍlsch gebied
nuttig oÍ nodig is voor het goed functioneren van de landbouv\óedrijven in de omgeving én ze gèvestigd r,vorclen in
bestaande hooÍdzakelÍk vergunde constructies. Die bedÍijven moeten een dhectè en uilsluitende relaÍe hebben met de
aanltezige.landbouwbedÍJven door ahame oÍ toelevering van diensten of productên. Primaire bewerking of opsleg van
produclen is toegelaten. VeÍweÍking van pÍoducten is uitgesloten, met uitzondering van meslbehandeling en 

'

mestveÍgisting.

6,í,3. Eepalingon m.b.t. lnstallatlos vooÍ do pÍoducliê van hernieuwbare energle

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen is het
aanbrengen van windtuÍbines en windtuÍbinepaÍken toegelaten, alsook andere lnstallaties voor dL productie, ópslag en
distributie van (hemieuvróare) energie of energierecupeÍatie.

De mogelijke effecten van de inplanling ten aanzien van efflciënl bodemgebruik, eventuele verstoring van de
uitbating(smogelijkheden) ên landschappelijke kwaliteiten dienen in een lokaiisatíenota te vr,oÍden beschreven en
geévalueerd.

6.1.4. Bepalingen met betrekklng tot wateóoheoÍ

Handelingên die nodig of nuttig zijn voor:
- het behoud en herstel van het walerbergend vermogen van Íivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de

verbindingsfunctie,

- het behoud, het heÍstel en de ontwikkelíng van overstromingsgebieden, het b€heeÍsen van overstÍomingen of het
voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing beslemde gebieden,

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infaslruc{uren tegen overstromingen zijn toegelaten
voor zover daarbij gebÍulk woÍdt gemaakt van de technieken van natuurtechnische milieubouw.

De in artikel 6.í.1 tot 6.1.3 gênoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zÍn met de
waterbeheerfunctie van het gebied en het wateÍbergend vermogen van rivier- en beekvalleien niel doen afnemen.-

Langsheen de waterloop wordt, daar waar geen bebouwing en verharding aan\ ezig is, een aaneengêsloten groenslrook van
een gemiddelde bÍeedte van 10 meteÍ voozien.

Onderbrêkingên van deze groenstrook zín lokasl mogelijk ln Íunclie van de ontsluiting van het bedrijventeíÍein.

Het ali^/ateÍingssysteem dat wordt voozien is een open afwateringssysteem.

6.í.5. Bepallngen met bêtrokking tot dê biologlsch waaÍdevolle olsmenten

Biologisch waardevolle percelen moeten behouden en veÍsteÍkt \,\oÍden.

AG
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Dlt gebled behootttot de bestemmlngscêtegode landbouw.

AÍtlkel 6.2, Bouwvrfl agÍaílsch gebled

6.2,í. BopaÍlngen m.b.t, do landbouwactlvitoiton

Het gebiêd is bestemd voor beroepslandbouw.

Alle handelingên die nodig of nuttig zijn voor de landbouuóedrijfsvoering van landbouuóedrijven zijn toegetaten, behoudens
het oprichten van gebou'\Íven en gelijkaaÍdlgê constÍucties.

6.2.2. Bepallngen m,b.t, waterbeheoÍ

Handelingen dÍe nodig of nuttig zijn voor:

- het behoud en herstel van het wateóergend veímogen van rivleÍ- en beekvalleien,
- hel behoud en herstel van de struc,tuurkenmeÍken van de rivier- en beeksystêmên, de rvaterkwaliteit en de

verblndingsfuncle,

- het behoud, het heÍstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van oveÍstromingen of het
voorkomen van wateroverlast in rcor bebouwing bestemde gebieden,

- het beveiligen van'vergunde of vergund geachte beborn ring en infiastructuren legen overstromingên zijn toegelaten
voor zover daaóij gêbÍuik wordt gemaakt van de technieken van natuurtechnische milieubouw.

De in artikel 6.2.1 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zovet ze verenigbaar zijn met de
wateóeheêrfunctie van het gebied en hêt waterbergend vermogen van Íivier- en beekvalleien niet doèn aftpmen,

Langsheen de waterloop woÍdt, daar waar geen bebouwing en verharding aanwezig is, een eeneengesloten groenstÍook van
een gemiddelde breedte van 10 meter voozien.
Onderbrekingen van deze gÍoehstrook zijn lokaal mogelijk in functie van de ontsluiting van het bedrijventenein. Het

afuateringssysteem dat wordt voorzíen is een open al\fiateÍingssysteem.

6.2.3. Bepallngen met botr€kking tot de blologlsch waaÍdevotto otomenton

Biologisch waaÍdevolle peacelen moeten behouden en versterkt lvoÍden.

Dit gebiêd behoott tot de bêstemmingscateggie ovedg gÍoer. AÉlkel
6.3. Gomengd oponÍuimtegsblod

6.3.í. Bepallngen m.b-t. de gemengde open rulmte

Binnen dit gebied zijn natuuÍbehoud, bosbouw, landbouw, landschapszorg en recrealie novengeschikte functiss. Alle
handelingen dle nodig of nunig zljn voor deze íuncties zljn toegelaten, met uilzondering van het oprichten van geboun/en
behoudens de overige bepalingen van dit artikel.

6.3.2. Egpalingon m.b,t. recÍeatlo on nutsvoozioningen

VooÍ zover de ruimtelijk-ecologische dÍaagkÍácht van het gêbied niet wordt overschreden zijn, in uitzondering op hel
onbeboulrde karakteÍ van het gebied, de volgende handelingen toegelalen:
- het aanbÍengen van kleinschalige inftestructuur die geÍicht op de sociale, educatieve oÍ recÍeatieve funclie van het

gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogsle 100
m2 met uitsluiting van elke verblijÍsaccomodatie;

- het aanbrengen van kleinschalige infastructuur die geíicht is op het gebÍuik van het gebied voor landbouw oÍ
hobbylandbouw.

8.3"3, Bepallngen m.b.t hgt waterbohoor

Handelingen die nodig of nuttíg zijn voor:

- het behoud en heÍstel van het wateÍbergend vermogen van rivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuuÍkenmeÍken van de Íívier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de

verbindingsfunctie,

- het behoud, het heÍstel en de ontwikkeling van overstromingsgebiedon, het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast ín voor bebouwing bestemde gebieden,

- het beveiligen van vergunde ofvergund geachte bebouwing en infrastructuÍen tegen oveÍslromingen

6
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zijn to€gelalen voor zoveÍ daarbij gebruik woídt gemaakt van de technieken van natuuÍtechnische milieubouw.
De in artikel 6.3.í tot 6.3.2 genoemde handelingen kunnen slechls toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zín met de
waterbeheerfunctie van het gebied ên het uraterbergend vermogen vaÀ rivier- en beekvalleien niet doen afàemen. 

'
Langsheende waterloop wordt, daar waar geen bebouwing en verharcÍing aanvlrezig is, een aaneengesloten gÍoenstrook van
een gemiddelde breêdte van í0 meter voozien.
Onderbrekingen van deze groenslÍook zijn lokaal mogelUk in Íunctie van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Het
afrJvateringssysteem dat voozien wordt is een open af^/ateringssysleem.

8.3.5. Bopalingon met betÍokking tot de biologÍsch waaÍdevolle elementen

Biologisch waardevolle percelen moetên behoudên en versterkt \rtlorden.

Dit gebied behoort tot de bestemmingscategorie bos.
AÍtikel 6.4. Bosgebled

6.4.í. Bepallngen m.b.t. bos

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos.
Alle handelingen die nodig of nuttig zrjn vooÍ de aanleg, het b€heer en de indchting van bos zijn toegelaten.
Alle handelingen die nodig of nuttig zÏn vooÍ de instandhouding, het herslel en de ontwikkeling van de natuur, hêt natuuílijk
milieu €n van de landschapswaarden zfn toegelaten, voor zovér ze de ruimtelijk-Íunctionele sámenhang en
ruimtelijkskucturende waarde van de bestaande bossen niet vrezenlijk in het gêdrang brengen.
Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functies van het
bosgebied is toegelaten voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het bosgebied niet overschreden wordt.

6.4,2, Bepalingen m.b.t. het waterbeheer

Handelingen die nodig of nuttig zIn voor:
- het behoud en heÍslel van het wateÍbergend vermogen van ÍivieÍ- en beekvalleien,
- het behoud en herslel van de slructuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwallteit en de

verbindingsfunctie,

- het behoud, het herslel en de ontwikkeling van overslÍomingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast in vooÍ bebouwing bestemde geóiáen,

- het beveiligen van vergunde of vêÍgund geachte b€bouwing en infastructuÍen tegen overstÍomingen z6n toegelaten
voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van de technieken van natuurtechnische milieubotrw.

De in artikel 6.4.1 genoemde handellngen kunnen slechts toegêlalen worden voor zover ze veÍenigbaar zíjn met de
waterbeheerfunctie van het gebied en het wateÈergend vermogen van rívier- en beekvalleien niet doen ÀÍnemen.

Langsheen de wateÍloop woÍdt, daaÍ waar geen bebouwing en verharding aanv\,ezig is, een aaneengesloten groenstrook van
een gemiddelde bÍeedte van '10 meter voozien.
onderbrekingen van deze groenstÍook ztjn lokaal mogelijk in funclie van de onlsluÍting van het bedríventêrrein. Het
afwateringssysteem dat urordt voozien is een opên afwateÍingssysteem.

6.4.3, Bêpallngen mot betÍekking tot do blologlsch waardevolle elementen

Biologisch waaÍdevolle percelen moeten behouden en versterkt worden-

Dil gebied behoott tot de bestemmingscategorie natuut en rêseruaat.
AÉikel 6.5. Natuurgebled

6.5.í. Bepallng m.b.t. natuur

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.
Alle handelingen die nodig oÍ nuttig zijn voor de instanclhoucling, het herstet en de ontwikieling van de natuur, hel natuurtijk
milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Het aanbrengen van kleÍnschalige inírastructuur in functie van de sociale, educatieve en recreatieve functies van het
natuurgebied is toegelaten voor zover de Íuimtelijk-ecologische dÍaagkracht van het natuurgebied níet overschreden wordt.
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6.5.2. Bepalingen m.b.t. h€t waterbêheer

Handelingen die nodig of nuttig zijn vooÍ:
- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de Íivier- en beeksystemên, de waterkwaliteit en de

verbindingsfunctie,

- het behoud, het herstel en de onhMkkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstÍomingen of hel
voorkomen van waterovêÍlast in voor bebouwing bestemde gebiedên,

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing ên inÍrastructuren tegen overstromingen z1n toegelalen
voor zover daarbij gebÍuik wordt gemaakt van de lechnieken van natuurtechnische milieubouw.

De in arlikel 6.5.1 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor zover ze veÍenigbaaÍ zijn met de
waterbeheerfunctie van het gebied en het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien niet doen afrremen.

Langsheende waterloop wordt, daar waar geen bebouwing en verharding aanwezig is, een aaneengesloten groenstÍook van
een gemiddelde breedte van 10 meter vooz ien.

Onderbrekingen van deze groenstrook zijn lokaal mogelijk in func{ie van de ontsluiting van het bedruventerrein. Het
afwateringssysteem dat vootzien wordl is een open afi^rateíingssysteem.

6.6.3. Bepalingon mot betrekking tot de biologisch waardevolte el€menten

Biologisch waardevolle percelen moeten behouden en versterkt u/orden.

Deze overdruk heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de hestemmingscategoie van de grcndkleur.
Artikel 6.6. Grote oenheld natuur ln oyerdruk over natuurgebied

Het in overdruk aangeduide gebied is een grote eenheid natuur.

( I
Symbolische aanduiding

Deze overdruk heefr geen eigen bestemmingscategoríe maar votgt de bestemmíngscategode van de grondktêt r. AÍllkot
6,7. Verblnding voor langzaam vErkeer

Om functionele relalies te leggen, \ /orden op verschillende plaatsen verbindingen gerealiseerd voor de zachte weggebruiker,
De pijlen duiden symbolisch aan welke plaatsen met elkaar verbonden moeten worden.

Handelingen voor een verbinding voor langzaam verkeer zijn slechts toegelaten indien de veÍbinding zonder ondeóreking
en op een veilige manier aansluit op Íiels- en voelgangersvoorzieningen.

F{++{:H+=f+H++

Symbolische aanduiding

Deze overdruk heefr geen eigen bestemmingscategorie, maarvolgt de bestemn,ngscategoie van de grondaleur.
AÍtikol 6.8. Leidingstraat

ln het gebiect, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de
exploitatie en wijzigingen van ondergrondse Íansportleidingen en hun aanhorigheden. Nièuwe leiàingen r,1rcrden gerealióerd
in íunctie van het optimaal ruimtegebruik van de leidingstraat. De aanvragen voor omgevinsiergunninge; voor een
lÍansportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleui aangegèven bèstemming.
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de
leidingen en hun aanhorigheden niet in het gedrang worden gebÍacht.
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Symbolischo aanduiding

Deze ovedruk heefr geen eigen bestêmmingscategotie, maar vo@ de bestemningscategole van de gmndkhur.
AÉlkel 0.9. Hoogspanningsteidlng

ln het gebi€d, aangeduid met dezeoverdruk, zijn alle handelingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen
van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. Bij de beooÍdeling van de aanwagen voor omgevingsvergunáingen
voor een hoogspanningslêiding en aanhorigheden woÍdl r€kening gehouden met de in grondkleur aangégevàn beótemmi-ng.
De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing vóór zover de aanleg, áe exptoitatie àn-wilzigingen van dè
bestsande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.
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Provincje . i]RÀBAi'iT

Arrondirscorenl . L'n U Y E N

GEMEENTE

ROTSEI,AAR (CTil"MM'Í)

BOT]\VAANVRAAG. - BESLTSSÍNG.

lfoez.entling ozrn verzoel<or'

Nr.... . .

Bijlagen :

:cn\l'ng \'lIr r.rcr8.v_hrevcn í(rmulicÍ, onscm;Ji'l ln6cvr'lr< lt tlissind r'rn hct
vcrguÀnrng oí u'c;gcring) r.n J. \'(r:È!.('r. -- ik'8:!(r'lcnd >'hrr;r'cnÍkruwtanvrr.tg. - Tu

schc5tnhollcgc, í

Dc 20 JanuerÍ 1985

Aan dc Eccr STIÍfCKSLS,' }IIRBEECK Fclix

.[J{r.

fr

Brooketraet 57t

t"t1o aoTs!tr/un

MEVROU\Jí -_ NTIJNTIEER,

&ah,,: Uu uL,rzoele ont balttoucrgunning. - 
Beslissittg udil bet st'ltt'pcnko!lcgc'

Inliggencl stlren rvii U het voorgeschreven formulier, opgenrxakt ingcvolgc clc bcslis-

sing van iru, koll.g", waordoor de door U gevraagde bourvvergunning rv.rdt vcrlccnd

grrcisrlJffÓdx)

Drrtutn viln het bii het inr1ienen van de aatrvraag door ons ifgegcven ()ntvangst'

benijs ' 6 BovênbGr 19Bz

I)atum van clc beslissing van ons kollege i ..1? Januarf' 198,

Percecl wailrop rvordt g':llouwd :

Gemeenrc R Q- T..S E L A A R..(0n{mm{)

Kaclasrcrsckti". 0 Nr . t+5Of

Wcg of strart Astrtdstfagt '

Ilicraan vocgen rvij nog toc: (2)

Zonrler bi;zondere toelatin6 der bevoesde ovEfhelC.ZUl!en dq loka-lc:p tot

cle uitoefeitins van eer) 6evaarliik, ongezond of hinderli jk bcdri jf niet

nogen rllr:nen. Deze toelating ltan slech.ts verleend worden lla een vooraf-

gaanrl ortlerzoeli naar bezwaren. .

Wij rn,rlicn et' U tcvens op attent dat, voor zovet' het verzock is t<lcgcstaarl,

1o cle in dc cl<-rl<uurenten opgesomde voorwaarclen en vootschriftcn stipt in acht tlrtlcten gc'

nómcr) tvorderl ;

20 U ous onrnicldcllijk in kennis moet stellen van de aanvangsdattun van dc [:or-rrv- of vcr'

boulvingswerken ;

J,, U ons onnriddeilijk na de beëindiging en'an dient nrede te delerr op rvelkc c{atum hct bin-

nenrverk van het gebouw werd voltooid.

Gelieve veor de verlulling ven de in 3'-€{+ 3:--g€€€€e#+-ptt+1t€r+r--de-i+ieJ}+igeveegde

@(t)
I Ioogochtencl,

()P bevel:
Ile sel<rctaris' De

llef.-nr Stt:deb.

Aanl'I'Ítag Nr

G. hgrloa. a a

en schrlpenett,



Provi'ncieSË***nf
Gemeenre nÉ!gg[dÀ.t* {cwr$ffi}
Aanvraas nr lSffillpffi,
ÊeÍ. nr stedebouw E!.tl.tS1h/M

Flet college van burgeífieester en schepenen,
Gelet op de aanvraag ingediend door M.

met betrekking to,t een perceel gelegen

en strekkende tot hft bou*ru tg
Overwegende dat het bewijs van ontvan

BOUWVERGUNN,ING Formulier A

{8.S. 17.Í.1S8t}

$r*ttr 6 nr.aGl rcAÍlr8.

gst van die aanvraag de datum dÍaagt van ffi aOtffif i$e
Gelet op de wet van 29 maart 196p houd ende organisatie van de ruimte l!jke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij deuJetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;
Gelêt op artikel 90, Bo, van de gemeentewet, zoals het bij aítikêl

betreffenCe de
71 van voornoemde wet gewijzigd is ;Gelet op ,het koninklijk besluit van 6 Íebruari 1971 behandeling en de openbaarmaki ng van de bouwaanvragen ;

oedgekeurd bijzonder plan van
(1) dat er voor het gebied waarin het perceel begrepen is, geen door de Koning g
aanl
(1)

(1) Overwegende dat h
Onr*rm*r.etrPerïel 

nigt gwbied van een behoortijk vergunoe verkaveting ; *Ft
(3) Gelet op de algemene- bouwverordeíinoíenl
(3) Getet oi oe sdmeentelijke oor*uàËiàËÀiná :

overwegende dai het beschikkend ó";;it; ;; iret eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar als votgt luidt .

{hurtl3r
{ tár{rr et5.tË.?gít9lge é.d. ïo.r,ï39} }

Besluíl :

Artikel1.DevergunningwordtafgegevenaanM.W}rltr,ry$h'tartlF?ltr
die ertoê gehouden is :
i-oóu*i'àà,oiii'óË,i"roinhethierboVenoVergenomeneensluidendadviesvanden"'""n*,joffi#,,
2ff) * Frsalfd* b'llÍtrnb&le#,a6 t* ws*trn ïbor rt"lr rwrlsr- Ër &rlf &r íngrngp*ltrrË GÍ.ge erfil,rrtet ep nl,utror &n*e-6a1"g m" hqvr* drlrltJa rrfr dr srtrertr

- 8l* bfgLrgt f
Art. 2 (5) De werken of handelingen waarvoor vergunning is verleend, mo,gen ffigËFlftin stand blijven.
Art' 3 Een afschriÍt van dit besluit wordt gezonclen. aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de even-tuele. uitoefening van het schorsingsrecht door laatstgenoemcj;. "- '

Art' 4 De vergunninghouder geeft het college van- buigemeester en schepênen alsme.de de gemachtigde ambtenaar bij aange-tekende brief kennis van het begin der wer-ken of han?;linóá;'rá"ruóót'uergunning ls verieàná, ten minste acht dagen vóór deaanvatting van die werken of handelingen.
Art' 5 Deze vêrgunning brêngt geen ontheffing mede.van de verplichting tot het aanvragen van de vergur.lningen die dooiandere wetten of verordeningen, met name doór het atgemeèn regíément loor de arneidsoËsóherming, zijn voorgeschreven.

De t? Í31sp'f t$t
De Secretaris,

3torl.Gr.Í1. Erfttftr

e9e

nr 1211 S Mïchiels Booischot



WETSEEPAI-I}NGEI{

{wel van 29 maart Í962'
gewiizigd hii de wetten van 22 april 1970

en 22 december '!970)

Art. 45 $ 4 De vergunning moet het beschikkend gedeelte van

i.rài uouËu van de gemachtigde ambtenaar overnemen' De aan-

;;g;;';;-g"hóuden-de in dat advies gestelde voorwaarden in
acht tê nemen.
ó; ;;;;;hiisàe ambtenaar gaat na oÍ cle-pfocedure regelmalig

*árïÀ ór ziji advies in á"'niis genomen.'Zó niet dan schorst'hij
Oà Lósrissini van het college eÀ stelt 'dit laatste alsoo$ -19,u.?l:
vrager daarván in kennis binnen vijÍtien dagen na ontvangst van

áe 
-vàrgJnning. Binnen vee*ig oagpn na dé. kennisg.Ylg-Y?l-qt

àe oesiissing-zo nodig door de Koning vernietigd' l-ieeÍt vernrerl-
ginó Èin;à;oie termïin niet plaats, dan is de schorsing opge-

Éevèn. De vergunning moet dit lid overnemsn'
Átt. sZ. lndien- de vergunninghouder binnen een iaar .na .afgiÍte
ván à; vergunning niJt met de werken is begonnen, is de ver-

ounnino vervallen.
ó; ;;Ë""k van de betrokkene kan het schepenkollege de ver-

gunning echter met een iaar verlengen.

Art. 54. S 2. Van de met toepass.ing van de artikelen 45 en 46

àig"g"*ï vergunning mag gebruik -worden gemaakt' indien bin-

neïiwintig dàgen td retànèn vanaÍ de kennisgeving ervan' de

oemaohtiqde ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de

;;;;;;;i"ïLr iennis van- de aanvraser heeÍt gebracht' De ver-
qunninq moet deze paragraaf overnemen'
Áii. 6alS a, Een me'dede-iing die te kennen geeÍt dat de vergun'
nïno-rtaËqeuen is, moet op-het terrein worden aangeplakt-door
iË'""àÀïiáà"i. lr,uitii, wanheer het een werk betreft' vóór de

;"";;';il"nái:*ék eÁ tijdens de gehele duur ervan' hetzii'

i" áË'àïuiióu'gevalten, zodrá de toebereidselen vo'or de uitvoe-

;;;à 
";;-Já 

nánoeting of handelinsen worden getroffen en t'tj'
;;;. 

'à; 
gehele duur- van de uitvóering ervan' Gedurende die

ti'rd'-mààt-Ae vergunning en het biibehorende dossier' of een

àbàr net gemeeÀtebestuur of de gemaohtigde ambtenaar ge-

wáármert<t-afschriÍt van deze stukken, voortdurend ter beschrk-

iii"Ë uàn de in artiket 66 aangewezen ambtenaren liggen' op de
piááti *uut het werk uitgevoerd en de handeling of handelingen
verricht worden.

;l'

(1) Het niei van toepassing zijnde lid of zinsdeel doorhaten.

izi t-uiOens artikel 45, S 2, tweede lid, van de wet van 29 maart
àiín"tinlËn, àlsmede àÈ Jà àttetingeir, oe plaatsing en het uite
(3) Doorhalen indien er geen bestaat.
(+Í zo nooig voe$i het college op deze plaats de voorschriÍten
van de wet van 29 maart 1962.
(5) Enkel invoegen in de gevallen, omschreven 'in artikel 44, $

1962, mag dte afwijking enkel betrekking hebben op de perceels-
rliik van de bouwwerken.

'Íh 
betrefÍende de zaken, opgesomd in de artikelen 58, 59 en 60

3, van de wet van 29 maart 1962.

1':

s ,'-.
:,',L
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Rotselaar

Provincie Vlaams Brabant
Arrondissement Leuven
Gemeente Rotselaar
Aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning - Beslissing
Toezending aan verzoeker
Bijlagen: %
Aanvraag Nr.200496 - RO/KW/624|RC
Referte Stedenb. : 2551 ABI 107 547 104

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.-
Toezending van de beslissing van het Schepencollege
(vergunning) aan de verzoeker.-Begeleidend schrijven.

29 juni2004

Felix STUYCKENS & Rita
VERBEECK
Astridstraat 17
3110 Rotselaar

Mevrouw, Mijnheer,

Uw verzoek om stedenbouwkundige vergunning. - Beslissing van het Schepencollege

Hierbij zenden wÍj U een afschrift van de beslissing van ons College, waardoor de door U gevraagde

stedenbouwkundige vergunning wordt verleend.
Datum van het bij het indienen van de aanvraag door ons afgegeven ontvangstbewijs : 26 april2004

Datum van de beslissing van ons College :28 iuni 2004

Perceel waarop wordt gebouwd

GemeenteROTSELAAR
Kadaster (afd. 1) sectie C nr. 450 T
Weg of straat : Astridstraat, 17

Hieraan voegen wij nog toe :

Zonder b'rjzondere toelating der bevoegde overheid zullen de lokalen tot de uitoefening van een gevaarlijk,

ongezond of hinderlijk bedrijf niet mogen dienen. Deze toelating kan slechts verleend worden na een

voorafgaand onderzoek naar bezwaren.
Wij maken er U tevens op attent dat, voor zover het verzoek is toegestaan,
1) de in de documenten opgesomde voonvaarden en voorschriften stipt in acht moeten genomen

worden;
2) U ons onmiddellijk in kennis moet stellen van de aanvangsdatum van de bouw- of
verbouwingswerken;
3) U ons onmiddellijk na de beëindiging ervan dient mede te delen op welke datum het binnenwerk

van het gebouw werd voltooid.
Gelieve voor de vervulling van de in 2 en 3 genoemde punten, de hierbijgevoegde formulieren te

gebruiken.

Hoogachtend

L
{i
a]]

Luc Vandijck
secretaris

Hilde Van Laer
schepen van ruimtelijke ordening
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Rotselaar

Formulier A

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Provincie: Vlaams-Brabant
Arrondissement: Leuven
Gemeente: Rotselaar

Aanvraagnr .: 2004 96-RO/KW/624|RC
Dossiernr. Stedenbouw: 2551 ABI 1 O7 547 104

Aanwezigen: MM. D. Claes, burgemeester-voozitter;
J. Vanborren, D. Jacobs, F. De Cat, H. Van Laer en L' Wouters, Schepenen;

L. Vandijck, secretaris;

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Felix STUYCKENS , met

als adres Astridstraat 17 - 3110 Rotselaar, ontvangen.

Een bewijs van ontvangst van die aanvraag werd afgegeven op 26 april2004

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Astridstraat 17 en met als kadastrale

omschrijving (afd. 1) sectie C nr.450 T.

Het betreft een aanvraag tot aanbouwen van een veranda

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de

terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet betreffende de ruimtelijke

ordening, gecoórdineerd op 22 oktober 1996, het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van

de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten.

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de

openbare oÀderzoeken over aánvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er

werden geen bearuaarschriften ingediend

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van2Sjuni 2004 motiveert zijn standpunt als volgt:

OVERWEGEND GEDEELTE

Beknopte beschrijving van de aanvraag:
De aanvraag voorziet het aanbouwen van een veranda.

Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg:
De bouwplaats is volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 0710411977, gelegen in een

agrarisch gebied.

Extern advies:
De afdeling Land Vlaams- Brabant bracht op 06/05/2004 een voorwaardelijk gunstig advies uit

l04r0st0624tRESU).
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Het openbaar ondezoek:
Tijdens het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 03/05/2004 tot en met 0í/06/2004 werden er geen

bezwaarschriften ingediend.

Historiek:
Voor het oprichten van de woning werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend op
17t01t1983.

Beschrijving van de onmiddellijke omgeving, de bouwplaats en het ingediend project:
Door de reeds bestaande bebouwing en de reeds aanwezige infrastructuur, is de structuur van het
gebied bekend.
De bouwplaats situeeÉ zich binnen een huizengroep die bestaat uit ééngezinswoningen die in open
verband werden opgericht.
De voorliggende weg is een gemeenteweg waarvan de rijweg bestaat uit een KWS- verharding.
Het ingediend project vooziet het aanbouwen van een veranda t.h.v. de achtergevel en dit met de
volgende kenmerken:
- de oppervlakte bedraagt ongeveer 19 m2

- de nokhoogte bedraagt 3,38 m
- het schrijnwerk bestaat uit aluminium
- de afstand tot de rechterperceelsgrens bedraagt 4 m.

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:
Het ingediend project kan om de volgende redenen aanvaard worden:
- door z'ljn inplanting, materiaalkeuze, architectuur en vormgeving brengt het de goede ordening en
ruimtelijke draagkracht van het gebied niet in het gedrang
- het is planologisch en stedenbouwkundig- architecturaal verantwoord
- het integreeÉ in de omgeving en harmoniëert met de bestaande omliggende bebouwing
- het advies van de afdeling Land Vlaams- Brabant is voorwaardelijk gunstig
- het is in overeenstemming met de bepalingen i.v.m. zonevreemde woningen zoals vootzien in

aÉikel 145 bis van het geldende decreet
- de bouwdiepte van het gelijkvloers bedraagt maximaal ongeveer 17,70 m. Aan de rechteziide
bedraagt de bouwdiepte ongeveer 15,20 m. Aangezien de afstand tot de rechterperceelsgrens 4 m
bedraagt en het hier gaat om een verandaconstructie kan deze bouwdiepte aanvaard worden
- het heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een
overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadeliik effect
wordt veroorzaakt
- de gestelde vooorwaarden dienen opgevolgd te worden.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Beslissing:
Vergunning

De voorwaarden zoals gesteld in het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d.
O7tO6t2OO4 en gunstig geadviseerd door Rohm Vlaams-Brabant d.d. 1810612004 met ref.
255tA8t107457104.

De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend mits stipte naleving van de volgende
voorwaarden:
í. De veranda in te planten volgens het hierbijgevoegd, goedgekeurd inplantingsplan.
2.Deze gevelmaterialen te gebruiken zoals aangeduid op b'ljgevoegde, goedgekeurde bouwplannen.
3. De dorpels der ingangsdeuren dienen geplaatst zoals werd aangevraagd.
4. De verkrijger van deze toelating blijft verantwoordelijk voor alle schade die het uitvoeren van deze
toelating aan anderen kan toebrengen.

sc 2004.06.2819
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5. De werken zullen derwijze uitgevoerd worden dat zij noch het vr'lj verkeer, noch de goede afloop
der waters kunnen hinderen.
6. De werken mogen ten vroegste staÉen 25 dagen na het bekomen van de stedenbouwkundige
vergunning.
7. Begin en einddatum der werken dienen schriftelijk en aangetekend aan het gemeentebestuur van
Rotselaar meegedeeld te worden.
8. De vergunning als bedoeld in artikel 42 van het decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening
gecoórdineerd op 22 oktober í996 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw, voor een inrichting waarvoor overeenkomstig onderhavig besluit een milieuvergunning
is vereist of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning
niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. (8.S. 26.06.í991)
9. Alleen deze reliëfw'tjzigingen z'ljn toegelaten die strikt noodzakelijk zijn voor de plaatsing van de
constructie en voor de nodige toegangen. Voor het overige dienthet bestaande maaiveld volledig
behouden te blijven.
10. B'ljzondere voorschriften, opgelegd door het college van burgemeester en schepenen van
Rotselaar
í. Alle eventuele beschadigingen toegebracht aan de wegenis en de uitrustingen ervan, ingevolge
het uitvoeren der bouwwerken en de ermede verbandhoudende werken, zullen worden hercteld door
de zorgen en op kosten van de verkr'rjger van deze bouwvergunning. De gemeente behoudt zich het
recht voor, om bij het nalaten der herstellingen van de beschadigingen deze te doen herstellen door
een aannemer aan te stellen door de gemeente en dit alles op kosten van de verkrijger van deze
bouwvergunning.
2. De nadruk wordt gelegd op de samenwerking van bij het begin tussen de installateur elektriciteit
en de aannemer ruwbouw. (Het begin van de elektrische installatie start reeds in de funderingssleuf
van de buitenmuren.)
3. Alle werken op het openbaar domein zoals aansluitingen op de riolering, aanleggen van inritten,
plaatsen van afsluitingen of levende hagen langsheen de straat, enz.. zijn onderworpen aan speciale
en voorafgaandelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MET EENPARIGHEID
VAN STEMMEN IN DE ZITTING VAN 28 JUNI 2OO4 HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is

De bovenvermelde voonruaarden na te leven.
Het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend,
ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen;
Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag een afschrift van deze vergunning aan
de aanvrager en aan de gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn.

Belangrijke bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoórdÍneerd op 22
oktober 1996
Art. 43 54. De vergunning moet het beschikkend gedeelte van het advies van de gemachtigde ambtenaar
overnemen. De aanvrager is gehouden de in dat advies gestelde voorwaarden in acht te nemen.
De gemachtigde ambtenaar gaat na of de procedure regelmatig was en of zijn advies in acht is genomen.
Zo niet, dan schorst hij de beslissing van het college en stelt dit laatste alsook de aanvrager daarvan in
kennis binnen twintig dagen na ontvangst van de vergunning. Binnen veertig dagen na de ontvangst van
kennisgeving wordt de beslissing zo nodig door de Vlaamse regering vernietigd. Heeft vernietiging binnen
die termijn niet plaats, dan is de schorsing opgeheven. De vergunning moet dit lid overnemen.
Ad.52 52. Van de met toepassing van de artikelen 43 en 44 afgegeven vergunning mag gebruik worden
gemaakt, indien binnen v'rjfentwintig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, de gemachtigde
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ambtenaar geen beslissing tot schorsing van de vergunning ter kennis van de aanvrager heeft gebracht.
De vergunning moet deze paragraaf overnemen.
Art. 52 $4. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, moet op het terrein
worden aangeplakt door de aanvrager, hetzij, wanneer het een werk betreft, vóór de aanvang van het
werk en tijdens de gehele duur ervan, hetzij, in de overÍge gevallen, zodra de toebereidselen voor de
uitvoering van de handeling of handelingen worden getroffen en tijdens de gehele duur van de uitvoering
ervan. Gedurende die tijd moet de vergunning en het bijbehorende dossier, of een door het
gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze stukken, voortdurend ter
beschikking van de in artikel 69 aangewezen ambtenaren liggen, op de plaats waar het werk uitgevoerd
en de handeling of handelingen verricht worden.

Belangrijke bepaling van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordenÍng
Art. í28. De stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege indien de vergunninghouder niet
daadwerkelijk met de verwezenlijking van de vergunning van start is gegaan, binnen twee jaar na afgifte van
de vergunning. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning definitief wordt verkregen.
De stedenbouwkundige vergunning vervalt eveneens van rechtswege indien de werken gedurende meer dan
twee jaar zijn onderbroken of, als het om gebouwen gaat, wanneer het gebouw niet winddicht is binnen drie
jaar na de aanvang van de werken. lndien de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op twee of
meer afzonderlijke gebouwen, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning enkel voor de gebouwen
waarvoor niet is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel.
De termijnen vermeld in het eerste en tweede lid worden geschorst gedurende de periode waarbinnen een
beroep tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning bij de Raad van State aanhangig is,
behoudens in die gevallen waarin de vergunde werken in strijd zijn met een voor de datum van de definitieve
uitspraak van de Raad van State van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan, onverminderd het eventuele
recht op planschade in toepassing van artikel 84.
De stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waaryoor een milieuvergunning nodig is of die enkel
ondenarorpen is aan de meldingsplieht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend,
respectievelijk de melding niet is gebeurd. ln dit geval gaat de term'rjn, zoals bepaald in het eerste lid, pas in
op de dag dat de milieuvergunning wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd. Wordt de
milieuvergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege op de
dag van de weigering in laatste aanleg. Het verval van de stedenbouwkundige vergunning wordt door de
instantie die de milieuvergunning heeft geweigerd onvenruijld meegedeeld aan de aanvrager en de overheid
die de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend.

Beroepsmogelijkheden voor de aanvrager (decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoi5rdineerd op 22 oktober 1996)
Art.53 $1. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing van het
schepencollege in beroep gaan bij de bestendige deputatie. (...) De bestendige deputatie zendt een
afschrift van het beroepschrift binnen vijf dagen na ontvangst aan de gemeente en aan de gemachtigde
ambtenaar.
De aanvrager of zijn raadsman, het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde, alsook
de gemachtigde ambtenaar worden op hun verzoek door de bestendige deputatie gehoord. Wanneer een
partij vraagt te worden gehoord, worden ook de andere partijen opgeroepen.
Van de beslissing van de bestendige deputatie wordt aan de aanvrager, aan het college en aan de
gemachtigde ambtenaar kennis gegeven binnen zestig dagen na de datum van afgifte bij de post van de
aangetekende zending die het beroep bevat.
lngeval de partijen worden gehoord, wordt de termijn met vijftien dagen verlengd.

Be roe ps m ogel ij kh ede n v o o r d erde n
Derden kunnen een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State, binnen 60 dagen nadat ze
kennis nemen van de beslissing. De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in het meermaals
gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
Administratie van de Raad van State.

sc 2004.06.2819
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Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de
Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen. Ze worden
gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van
statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden
in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Vanwege het college

! i,i

/-._

Luc Vandijck
secretaris

Hilde Van Laer
schepen van ruimtelijke ordening
(Gevolmachtigd Art. 1í0 nieuwe gemeente wet)

sc 2004.06.28/9
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vragen naar / e-mail
Tom Boeckx
Tom. BoeckxGlin . vlaanderen. be

ons kenmerk
04/05/0624lREsu

telefoonnummer
016-21, t2 85

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Land - Vlaams-Brabant

Waaistraat 1 bus 2,3000 LEUVEN
Tel. 016-21 12 85 - Fax. 076-27 tZ 89

E-mail: land.vbr@lin.vlaanderen.be

bijlagen

datnm
6 mei 2004

:,

College van burgemeester en schepenen
Provinciebaan 20
3110 ROTSEIÀAR

uw kerunerk

RO/t{N / 624/F(C-200496

Betreft : uw adviesaanvraag van 27 aptíI 2004
advies uít l-andbouwkundig standpunt en uj-t oogpunt van een goede
l-andinrichting

Geacht college,

De afdel-ing ï,and heeft uw adviesaanvraag behandeld met betrekking tot:
Aanbouwen van een veranda
Te Astridstraat 17
Door Stuyckens-Verbeeck, wonend op hetzelfde adres

Na onderzoek verl-eent de afdeling Land een gunstig advies om de volgende
redenen:
o De voorgelegde aanvraag heeft betrekking tot de oprichting van een

veranda aan een bestaande moderne woning die gesitueerd is in
agrarisch gebied.

. De doenj-ng is gelegen binnen een huizengroep, langs een verharde
wegenis.

r De voorgestelde veranda heeft een oppervlakte van J"8r34m2 en wordt
voorzien langs de achtergevel van de woning.

r De voorgestelde werken veroorzaken in wezen geen bijkomende verstoring
van de agrarische structuren.

Aan het advies ís/zí1n de volgende voorwaarde(n) verbonden:
r De werken moeten kaderen binnen de vigerende wetgeving m.b.t. de

zonevreemde woningen.

De definitieve juridisch-administratieve beslissing wordt genomen door
het gemeentebestuur en de gemachtigd ambtenaar van AROHM' tenzij die
hiervan vrijgesteld is.

H cht

!u

van de directeur
Kopie: ÀROHM
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Rotselaar

reksel uit het plannenregister

A. LIGGING VAN HET TERRBIN

Kadastrale afdeling

Sectie

Perceelnummer

Ligging

l AFD/ROTSELAAR

lc
1240s4 C 0450 T 000 00

RIDSTRAAT 17

B. GEMEENTBLIJKE PLANNEN OF VBRORDENINGEN

Naam van de Deputatie van Vlaams-Brabant

ntelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
nevreemde woningen'

1410212008

itto"
Plan id

Datum goedkeuring

Stadium

C. PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN

Naam
inciale stedenbouwkundige verordening met

ng tot het overwelven van grachten en
bevaarbare waterlopen

stedenbouwku ndige verordening

lsvo 20001 233_00014_00001

19t1212012

tot Goedkeuring

lpóvr niiáÉstóoàn oouwku nd ige verorden i ng met

I 
betrekking tot verhardingen

| 
Éióvinciate stedenbouwku ndige verordening

lsvo zooor 233_oooís_ooooj

1210912014
^-- * 

lB"rlun iói cóêài"u'ins-

lTvpe
Plan id

Datum goedkeuring

processtap

Naam

J_
llype
Plan id

goedkeuring

processtap

D. GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDBNTNGEN

Naam jAfbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
I__
ilype iGewestel ijk ru imtel ijk uitvoeringsplan

Plan id j nu e_ozooo 21 2 _ooi 92_oooo 1

Datum goedkeuring 128t0612019



lprocesstap nitieve Vaststelling

fBestemming lArt. 6.1 Agrarisch gebied

Naam bij Koninklijk Besluit goedgekeurd
(Leuven)

lTvpe lGewestplan
lPtan id IGWP_02000 222_00001 _00001
lDatum goedkeuring 710411977

Besluit tot Goedkeuring

gebieden

jprocesstap

f 
Bestem ming

Naam jAlgemene bouwverordening
lvoetgangersverkeer

inzake wegen voor

lTvpe ijke bouwverordening

00001 00001lPlan id

loatu m goedkeuring 997

lprocesstap Besluit tot Goedkeuring

ijke stedenbouwkundige verordeni ng
hemelwaterputten, i nfiltratie-

ingen, buffervoorzieningen en
den lozing van afiralwater en hemelwater

Naam

lTvpe lcewestelijke stedenbouwkundige verordening

lPlan id isvo_02000 233_00001_00001

iDatum goedkeuring o10912010

Beslu it tot Goedkeuringlprocesstap

lr.r""t
jsewestelijke stedenbouwkundige verord
jinzake openluchtrecreatieve verblijven

enrng

I-

llype ijke stedenbouwkundige verordening

233_00002_00001lPlan id

lDatum goedkeuring

lprocesstap lBesluit tot Goedkeuring

1ru""t
I

gewestelijke stedenbouwku ndige verordening
inzake toegankelijkheid

llype stedenbouwkundige verordening

lPlan id lsvo_02000 233_00003_00001

lDatum goedkeuring 101o6t2011

Besluit tot Goedkeuring

uit van de Vlaamse Regering houdende
ling van een gewestelijke

stedenbouwkundige verordening inzake
Breedband

lprocesstap

Naam

lTvpe ewestelijke stedenbouwkundige verordening



lPlan id _02000 233_00004_00001

17lOatum goedkeuring

jprocesstap
lBesluit tot Goedkeuring

1' Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de
aanvrager opgegeven perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen
garantie gegeven worden dat die informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelnummers na
verloop van tijd gewijzigd zijn;

2' Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt mét dat voorschrift of dat alles wat
ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is;

3" Conform artíkel g5 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoorCLtiit< voor de
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeien worden opgenomen.

Datum: 14 juli 2022

Met de meeste hoogachting,

IU UB

--t

directeur, wnd
Bart De Vos
burgemeester, wnd

(5
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OPMERKINGEN
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\.,.i"



stedenbouwku nd ige in lichti ngen

446R

449A

448C

450S

4474

450V

450C

451B,

167D

1 668

p

GRB
GRB

Scale 1|1OOO



@
Rotselaar

ittreksel uit het vergunningenregister
Gemeente: Rotselaar

Datum: 1.4/0712022

A. tigging van het Terrein
Kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummer 450T0 0

Adres Astridstraat 1-7, 3110 Rotselaar

B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen
informatie

1. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVER 0 dossier(s) opgenomen

2. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVEROI 0 dossier(s)opgenomen

3. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: ASTVEROS 2 dossier(s)opgenomen

4. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

ASTVER2OO9
0 dossier(s) opgenomen

5. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

ASTVEROI2OO9

0 dossier(s) opgenomen

6. Aanvragen tot stedenbouwkundig attest: ASTATT l dossier(s) opgenomen

7. Aanvragen tot planologisch attest:APLATT 0 dossier(s) opgenomen

8. Aanvragen tot planologisch attest: APLATT2009 0 dossier(s) opgenomen

9. Aanvragen tot planologisch attest:APLATTN 0 dossier(s)opgenomen

10. lnformatie over bouwmisdrijven: BOUWMIS 0 dossier(s) opgenomen

11. lnformatie over planbaten: PLBATEN 0 dossier(s) opgenomen

12. lnformatie over planbaten: PLSCHADE 0 dossier(s) opgenomen

13. Aa nvrage n tot verkavelingsve rgu n n i ng: AVKAV 0 dossier(s) opgenomen

1-4. Aa nvrage n tot verkavel ingsvergu n n i ng: AVKAVO I 0 dossier(s) opgenomen

15. Aa nvrage n tot verkavelingsvergun n i ng: AVKAVOS 0 dossier(s) opgenomen

16. Aa nvrage n tot verkavel ingsvergun n i ng: AVKAV2009 0 dossier(s) opgenomen

1-7. Aa nvrage n tot verkavelingsvergun n i ng: AVKAVO 12009 0 dossier(s) opgenomen

18. Aanvragen tot woonrecht: WOON2009 0 dossier(s) opgenomen

19. lnformatie over meldingen: MELDlNG2009 0 dossier(s) opgenomen

20. lnformatie over gebouwen: GEBOUWEN 0 dossier(s) opgenomen

2 L. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaa l)

ASTVER2O14
0 dossier(s) opgenomen

22. Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning (digitaal)

ASTVEROI2014
0 dossier(s) opgenomen

23. lnformatie over meldingen (digitaal): MELDlNG2014 0 dossier(s) opgenomen

24. Aanvragen tot omgevingsvergunning stedenbouwkundige

ha ndelingen : OMV_AANVRAAG
0 dossier(s) opgenomen



25. Aa nvragen tot omgevingsvergu n n ing verkave len
gronden : OMV20L7_VK_N tEUW

0 dossier(s) opgenomen

2 6. Aa nvragen tot omgevingsvergu n ning bijstell ing
verkaveling: OMV2017_VK BTJSTELLTNG

0 dossier(s) opgenomen

27 . lnformatie over omgevingsvergu n n ing meld i ng

stedenbouwkundíge ha ndelingen: OMV2017
-MELDING

0 dossier(s) opgenomen

8.3. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "Oud stelsel"
ige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld

Dossiern u m mer; 24O94_1983_6

Gemeentelijk dossiernummer: TD/N B/1523/RC
Dossiernummer van AROHM:

Onderwerp: Het bouwen van een woning
Aard van de aanvraag: Nieuwbouw eengezinswoning
Betrokken persoon:

STUYCKENS-VERBEEK Felix

Broekstraat 57

3110 Rotselaar

De volgende aanvraag tot stedenbouwkund

Datum aangetekende zending aanvraag 26/1.rh982
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 26/1.1,/1982

van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan hetAard

schepencollege
Gunstig

um van de beslissing van het schepencollege over deDat

aanvraag
77/Ot/1983

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

De vergunning werd verleend

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Neen
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Neen
ls de vergunning vervallen? Neen
ls de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Neen



ige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld
Doss ie rn u m mer : 24094 _2OO4 _4493
Gemeentelijk dossiernummer: RO /KW / 624/RC
Dossiernummer van AROHM : 2SS / AB / LO7 547 /O4
Onderwerp: aanbouwen van een veranda
Aard van de aanvraag:

Betrokken persoon:

STUYCKENS Felix

Astridstraat L7

3110 Rotselaar

VERBEECK Rita

Astridstraat 17

3110 Rotselaar

De volgende aanvraag tot stedenbouwkund

Datum aangetekende zending aanvraag 26/04/2004
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 26/04/2004

et advies van de gemachtigde ambtenaar aan
het schepencollege

Datum van h 18/06/2004

van de gemachtigde ambtenaar aan hetAard van het advies

schepencollege
Gunstig

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

28/06/2OO4

slissing van het schepencollege over deAard van de be

aanvraag
De vergunning werd verleend

Werd beroep ingediend bij de bestendige de putatie? Neen
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Neen
ls de vergunning vervallen? Neen

e beslissing aangevallen bij de Raad van State?lsd Neen

8.6. Aanvraag tot stedenbou wkundige attesten

Dossie rn um mer: 24094 _1999_25 1

Gemeentel ijk dossiern um me r: SA/ tO99 / OZ / RC/ gg

Dossiernummer va n AROHM : 2SS/SA/ IO26L2/99
onderwerp: Uitbreiden van de bestaande woning met een veranda
Aard van de aanvraag: Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
Betrokken persoon:

STUYCKENS & VERBEECK Felix & Rita

Astridstraat l-7

3110 ROTSELAAR

De volgende aanvraag tot stedenbo uwkundig attest werd of wordt behandeld.

Datum van de beslissing over de aanvra ag 72/04hsss
van de beslissing van het schepencollege over deAard

aanvraag
het overwogen project en de

modaliteiten ervan komen niet in
aanmerking voor een



stedenbouwkundige vergunning of
een verkavelingsvergunning.

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
tÍjd gewijzigd zijn.

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

Conform artikel 5.1.2 uit 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 of van een omgevingsvergunning, indien deze nodig
zoude Jn
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n directeur wnd
Mariën
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De meester, wnd
Bart De Vos


