
Uittreksel uit het plannenregister 

 

  

A.       LIGGING VAN HET TERREIN 

 

Kadastrale afdeling 1 AFD/AS 

Sectie C 

Perceelnummer 71002_C_37P -_39D – 614T 

Ligging NIJVERHEIDSSTR 38 

 

B.       GEMEENTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

C.       PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

Naam 
Prov. stedenb. verordening m.b.t. de tijdelijke 
huisvesting van seizoenarbeiders 

Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 

Plan ID SVO_70000_233_00011_00001 

Datum goedkeuring 06/02/2013 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

D.       GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 

Naam beschermingszones III 

Type 
PR Afbakening waterwingebieden en 
beschermingszones 

Plan ID WWB_71002_510_00001_00001 

Datum goedkeuring 03/12/1991 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam woningbouwgebieden 

Type 
PR Woningbouwgebieden / 
woonvernieuwingsgebieden 

Plan ID WON_71002_301_00001_00001 

Datum goedkeuring 07/04/1998 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam Hasselt-Genk 
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Type Gewestplan 

Plan ID GWP_02000_222_00019_00001 

Datum goedkeuring 03/04/1979 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

Bestemming woongebieden met landelijk karakter 

Bestemming landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

 

Naam 
Hasselt-Genk - Sanering mijnterrein + Phenix-
projekt 1 

Type Gewestplan 

Plan ID GWP_02000_222_00019_00003 

Datum goedkeuring 27/04/1994 

processtap Besluit tot Goedkeuring 

Bestemming woongebieden met landelijk karakter 

Bestemming landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 

 

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 
Gew. stedenb. 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 
Gew. stedenb. verordening inzake 
toegankelijkheid 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan ID SVO_02000_233_00003_00001 

Datum goedkeuring 10/06/2011 
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processtap Besluit tot Goedkeuring 

 

Naam 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
vaststelling van een 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 

 

           OPMERKINGEN 

 

1° Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de 
aanvrager opgegeven perceelnummers 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 5.1.1. §3 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. 

 

 

Datum: 2021-02-10 

Stempel van de gemeente 
 

Met de meeste hoogachting,  
 

De algemeen directeur,                                                   De burgemeester, 

  

Wendy Peeters                                                              Tom Seurs 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7058-9963-2101-1208.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7058996321011208

		Wendy Peeters
	2021-02-10T15:08:37+0100
	Gemeente As
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Tom Seurs
	2021-02-11T16:37:50+0100
	Gemeente As
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




