
Uittreksel uit het plannenregister GEMEENTE  
 LINTER 

 

 
 
A.       LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale afdeling 2 AFD/NEERLINTER 
Sectie E 
Perceelnummer 24077_E_0093_B_002_00 
Ligging VIM BLOCK 

 

B.       GEMEENTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 
 
Naam Gemeentelijke verordening inzake beplantingen 
Type Gemeentelijke bouwverordening 
Plan id BVO_24133_231_00002_00001 
Datum goedkeuring 23/10/1983 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam gemeentelijke verordening inzake het overwelven 
van baangrachten 

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_24133_233_00001_00001 
Datum goedkeuring 21/08/2007 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

C.       PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN 
 

Naam 
provinciale stedenbouwkundige verordening met 
betrekking tot het overwelven van grachten en 
onbevaarbare waterlopen 

Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_20001_233_00011_00001 
Datum goedkeuring 19/12/2012 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake verhardingen 

Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_20001_233_00012_00001 



Datum goedkeuring 12/09/2014 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

D.       GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 
 

Naam Origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Tienen-
Landen 

Type Gewestplan 
Plan id GWP_02000_222_00024_00001 
Datum goedkeuring 24/03/1978 
processtap Besluit tot Goedkeuring 
Bestemming landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 
Bestemming woongebieden met landelijk karakter 

 

Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer 

Type Gewestelijke bouwverordening 
Plan id BVO_02000_231_00001_00001 
Datum goedkeuring 29/04/1997 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

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

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_02000_233_00001_00001 
Datum goedkeuring 05/07/2013 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

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

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_02000_233_00002_00001 
Datum goedkeuring 08/07/2005 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_02000_233_00003_00001 
Datum goedkeuring 10/06/2011 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 



Naam gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake breedband 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
Plan id SVO_02000_233_00004_00001 
Datum goedkeuring 09/06/2017 
processtap Besluit tot Goedkeuring 

 
Het onroerend goed is gelegen in een 
beschermingszone rond een waterwingebied. NEE 

 

           OPMERKINGEN 
 
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 met dat voorschrift of dat alles wat 
ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is; 

3° Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de 
overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 

 
Datum opmaak: 16 september 2022 

Met de meeste hoogachting,  
 

De algemeen directeur, De burgemeester, 

Rina Janssens Marc Wynants 
 




