
Wortegem-Petegem 

Gemeente Wortegem-Petegem 

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 
INLICHTINGENFORMULIER 

VASTGOEDINFORMATIE 

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

Naam 
Notaris Binnemans 

Adres 

Uw bericht  van 	Uw kenmerk  
31/01/2022 	SB/2220070  

Geachte mevrouw 
Geachte heer  

Ons  kenmerk 
1.777.812  

Contactpersoon  
Marleen Verschelden -  
056/68.81.14  

Datum 
31  januari  2022 

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde  uittreksel  voor het perceel met de volgende 
cobrdinaten: 

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Ligging onroerend 
goed 

OUDENAARDSEWEG 96 

Kadastrale 
identificatie 

Afdeling WORTEGEM-PETEGEM 3 AFD/MOREGEM Sectie A Nr. 
0157/000000 

Kadastrale aard HUIS 

ALGEMENE BEPALINGEN  

Het  inlichtingenformulier  heeft een touter informatieve waarde. 

De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister. 

De gemeente beschikt over een conform verklaard vergunningenregister. 



PLANNENREGISTER 

Plan Status beslissing Bestemming 

Gewestplan 
GWP_02000_222_00011_00001 - origineel  
bij Koninklijk Besluit goedgekeurd  
gewestplan  Oudenaarde  

Besluit tot 
goedkeuring  door 
Koning  op 
24/02/1977 

Wegens de schaal van het gewestplan is de 

bestemming voor interpretatie vatbaar O 
- woongebieden met landelijk karakter 
- landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden 

Verordening Status beslissing 

Algemene Vlaamse bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer Besluit tot  goedkeuring  door 
Vlaamse Regering op 
29/04/1997 

gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening inzake toegankelijkheid Besluit tot  goedkeuring  door 
Vlaamse Regering op 
5/06/2009  

provinciale  stedenbouwkundige  verordening weekendverblijven en 
openluchtrecreatieve verblijven 

Besluit tot  goedkeuring  door 
de minister op 13/07/2015 

gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater 

Besluit tot  goedkeuring  door 
Vlaamse Regering op 
5/07/2013 

gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening inzake openluchtrecreatieve 
verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 

Besluit tot  goedkeuring  door 
Vlaamse Regering op 
8/07/2005 

gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening inzake breedband Besluit tot  goedkeuring  door 
Vlaamse Regering op 
9/06/2017 

gemeentelijke  stedenbouwkundige  verordening inzake baangrachten Besluit tot  goedkeuring  door 
Deputatie op 22/06/2017 

VERGUNNINGENREGISTER 

1.1 AANVRAAG TOT EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Geen omgevingsvergunningen van  dit  type gekend 

1.2 AANVRAAG TOT MELDING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Geen omgevingsvergunningen van  dit  type gekend 

1.3 AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING OM TE VERKAVELEN 

Geen omgevingsvergunningen van  dit  type gekend 

1.4 ANDERE DOSSIERTYPES BETREFFENDE EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

Geen omgevingsvergunningen van  dit  type gekend 



Aanvraag  stedenbouwkundige  vergunning oud stelsel 1967/56 
Dossiernr. Gemeente: 45061/2844/B/M 1967/3 
Dossiernr. AROHM: 10.152.538 
Aanvrager: TACK Adriaan 
Onderwerp:  bouwen  woning 
Aard: Nieuwbouw eengezinswoning 

Datum  ontvangstbewijs  uitgereikt door de gemeente 20-06-1967 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 23-08-1967 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 31-08-1967 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning 

Aanvraag  stedenbouwkundige  vergunning oud stelsel 1969/81 
Dossiernr. Gemeente: 45061/2844/B/M 1969/3 
Dossiernr. AROHM: 10.152.538 
Aanvrager: TACK Adriaan 
Onderwerp:  bouwen  garage 
Aard: Nieuwbouw bijgebouw 

Datum  ontvangstbewijs  uitgereikt door de gemeente 29-05-1969 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 12-06-1969 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 03-07-1969 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 



INLICHTINGEN VASTGOEDINFORMATIE  

Ja  Nee 

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat er een  verkavelingsvergunning  werd afgeleverd f  el 

Geen vermeldingen in het register gevonden 

Geen Milieuvergunningen bekend  

Ja  Nee 

Voor  zover  bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op 
milieuvergunningsreglementering vastgesteld. Hetzelfde geldt voor  niet-vergunde  inrichtingen 
in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, 
afvalverwerking, grondwaterwinning,... 
Zo  ja,  de volgende inrichting is zonder melding of vergunning  geëxploiteerd:  

o rei 

vergund tot: 	 , 

Voor  zover  bekend, bevindt er zich op het onroerend goed een bos D t2 

Zo  ja,  is voor  zover  bekend het perceel  opgenomen  in een bosbeheersplan D O 

Het onroerend goed is  gelegen  in een Habitatrichtlijngebied. 0 El 
Het onroerend goed is  gelegen  in een VEN-gebied. Eli C2 

Het onroerend goed bevindt zich volgens het zoneringsplan in een: 

centraal gebied 0 Ed 
collectief geoptimaliseerd buitengebied D 

collectief  te  optimaliseren buitengebied E2 D 
individueel  te  optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig 

individueel  te  optimaliseren buitengebied - IBA gepland 

Voor informatie of het onroerend goed  gelegen  is in een  beschermingszone  rond  een 
waterwingebied: geopunt.be   
Voor informatie of het onroerend goed  gelegen  is in een overstromingsgevoelig gebied of 
risicozone voor overstromingen: waterinfo.be  
Voor informatie of het onroerend goed  opgenomen  is in een goedgekeurd natuurbeheerplan: 
natuurenbos.be   

Ja  Nee 

Het onroerend goed is  opgenomen  in: 

de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
zo  ja,  sinds: 	 /, 

0 C2 

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen 
zo  ja,  sinds: 

O 12 

het gemeentelijk leegstandsregister 
zo  ja,  sinds: 

U 



Er is  een conformiteitsattest afgeleverd voor  de  woning. 
zo ja,  op:  

Een conformiteitsattest voor  de  woning werd geweigerd.  
zo ja,  op:  

0  

Ja  Nee  
Voor zover bekend  is het  onroerend goed: 

opgenomen  in  een ontwerp  van  lijst  van  beschermde monumenten 

een definitief beschermd  monument  

opgenomen  in  een ontwerp  van  lijst  van  beschermde stads-  of  dorpsgezichten  0  

een definitief beschermd stads-  of  dorpsgezicht  D  Ei 
gelegen  in  een beschermd landschap  0  

opgenomen  op  een ontwerp  van  lijst  van  beschermde archeologische monumenten en/of  zones 0  

opgenomen  op  een lijst  van  beschermde archeologische monumenten en/of  zones 0  
opgenomen  in de  inventaris  van  bouwkundig erfgoed 

opgenomen  in  vastgestelde landschapsatlas  0  ra 
opgenomen  in de  inventaris houtige beplanting  met  erfgoedwaarde  0  

Voor  de  meest recente informatie  of het  onroerend goed opgenomen  is in  een vastgestelde 
inventaris  of  beschermd erfgoed  is:  geo.onroerenderfgoed.be   

Ja  Nee 
E is een gemeentelijke of gewestelijk rooilijnplan van toepassing. 
- Oudenaardseweg  tussen  Moregem en Wortegem - ROO 45061_245_00014_00001 

Soort plan: Geen  gegevens  geregistreerd in het register 
Huidige status: goedgekeurd 
Beslissing: Besluit tot  goedkeuring  door Deputatie op 16/05/1950 

® 0 

Voor  zover  bekend is het onroerend goed bezwaard met andere  erfdienstbaarheden  van 
openbaar nut. Zo  ja:  

bouwvrije strook van 8 meter langs gewestweg 0 MI 
ondergrondse inneming voor rioleringsleidingen 0 
erfdienstbare strook van 5 meter langs geklasseerde waterlopen t.b.v. ruimingswerken 0 qie  
gelegen  in een zone met gebruiksbeperking in de onmiddellijke omgeving van een Elia- 
hoogspanninginstallatie (adviesperimeter voor aanplantingen op minder  dan  30 meter die een 
groeihoogte van 3 meter zullen overschrijden, adviesperimeter op minder  dan  100 meter voor  aile  
werken,constructiewerken en vergunningen)  

0 Ei 

gelegen  binnen een  voorbehouden  zone van 5m langs weerszijden van een NAVO-pijpleiding ® 0  

gelegen  binnen een beschermde zone van 15m langs weerszijden van een NAVO-pijpleiding e20 

maatregelen betreffende de instandhouding van de spoorwegen en de veilige exploitatie ervan, 
conform de wet op de politie van de spoorwegen 27 april 2018 

0 
voetweg 0 ea 
andere 	 / O 0 



Luc Vander Me 
Burgemeester 

Peel. 1 

De gemeente heft belastingen op: 

leegstaande gebouwen en woningen 

tweede verblijven en weekendhuisjes  

Te Wortegem-Petegem,  31  januari  2022  

Hoogachtend 

Namens het Gemeentebestuur 

An Buysschaert 
Algemeen Directeur 



Provirieie Qosi- Vlaanderen. 
ARROMDISSEMEMT OUDENAAROE. 

GEMEEI VTE MO QREGEM. 
BUURTWEG eir 14 

Grondplan fer schaa/ 1:2500 or,, gehechf te 

blyven aan he proces verboa/ van grensschei -  

ding  van heden 

Legende 

- - 	- as der boon. (mdden der  belon  vehharding.) 

palen. 

De afgevaardigde 
det eemearaC¢  

Oudenaarde  15  februari  9945. 
De  gezworeh /andmefer:  

 

De aanpalende eigenaars : 

ejd • ., . ELTNO. .. y r  vy,i- 
77ca 	..n uo dgekeurd door d. Beatendige ne(nitegtie 
aan (if! ProvinClale Raad, in aitting van heden. 
bent 	 19 

ME I 1954 	De Cleinienanr - Voorzlttsr,, 
Vunwete de Depulltei 

De  Provinciale  l rlteri  	
u 
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