
dinsdag 26 juli 2022

Uittreksel plannenregister

1. Ligging van het perceel

2. Informatie opgenomen in het plannenregister

kadastraal nummer

ligging

68F12

Dahlialaan 16

afdeling 4 sectie C

Gewestplan

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijzonder plan van aanleg - gemeentelijk

Onteigeningsplan

naam origineel gewestplan Hasselt - Genk

nummer plannenregister GWP_02000_222_00019_00001

datum goedkeuring 3/04/1979

datum staatsblad 23/05/1979

status besluit tot goedkeuring

naam

nummer plannenregister

datum goedkeuring

bestemming woonpark

naam niet van toepassing

nummer plannenregister

datum goedkeuring

naam niet van toepassing

nummer plannenregister

datum goedkeuring

naam niet van toepassing

nummer plannenregister

datum goedkeuring

naam niet van toepassing

nummer plannenregister

datum goedkeuring

naam niet van toepassing

nummer plannenregister

bestemming

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



Gewestelijke bouwverordening

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Gemeentelijke bouwverordening

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Rooilijnplan

Planbaten/Planschade/Kapitaal- of gebruikersschade

Recht van voorkoop

niet van toepassing

Het perceel is niet gelegen binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan waarop een recht van voorkoop geldt 
conform artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

datum goedkeuring

naam gemeentelijke bouwverordening met betrekking tot beplanting

nummer plannenregister BVO_71070_231_00002_00001

datum goedkeuring 10/11/1995

naam Begonialaan - Chrisantenlaan - Dahlialaan - Lobelialaan

nummer plannenregister ROO_71070_243_00206_00001 goedkeuring 09/03/1967

Er dienen (mogelijks) nog grondverhandelingen te gebeuren.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden 
voor dergelijke verblijven
nummer plannenregister: SVO_02000_233_00002_00001
datum goedkeuring: 8/07/2005
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
nummer plannenregister: SVO_02000_233_00003_00001
datum goedkeuring: 5/06/2009
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
nummer plannenregister: SVO_02000_233_00004_00001
datum goedkeuring: 5/07/2013
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
nummer plannenregister: SVO_02000_233_00005_00001
datum goedkeuring: 9/06/2017

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
Nummer plannenregister: BVO_02000_231_00001_00001
Datum goedkeuring: 29/04/1997

Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager opgegeven perceelsnummers 
is opgenomen in het plannenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen 
perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
Conform artikel 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk 
voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of van een 
verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.

Bij delegatie (art. 283 decreet lokaal bestuur)        
Omgevingsambtenaar

Bij delegatie (art.280 decreet lokaal bestuur) 
Isabelle Thielemans
Derde schepen                 

naam

nummer plannenregister goedkeuring

naam

nummer plannenregister goedkeuring

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wijzigen van het aantal woongelegenheden
nummer plannenregister: SVO_71070_233_00003_00001
datum goedkeuring: 8/09/2011
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