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INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
12 maart 2018

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: Covast CV.
Adres: Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent
09/2424995
info@covast.be
datum aanvraag: 6 maart 2018
Ref. aanvrager: Wat wordt Wal

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Eigenaar: Schoemans Mathijs
Adres: Bosstraat 44 3930 Hamont-achel
—

Eigenaar: Schoemans Jacob
Adres: Waterstraat 16 3930 Hamont-achel
—

Eigenaar: Schoemans Johan
Adres: Vlasstraat 20 3930 Hamont-achel
—

Type onroerend goed: HUIS, GARAGESTELPL., TOONZML

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
le afdeling, sectie C, perceel 110K2, 110P2,
113G

Groenstraat 9, Wal 2 te 3930 Hamont-Achel
GROENSTR9+,WAL2

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

2
le afdeling, sectie C, perceel 110K2, 110P2, 113G
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

DEEL

1:

UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN

PId

2.22_00018_00001

Rubriek

Type plan

Gewestplan

-

Datum goedkeuring

--_________________________________________

1Oorspronkelijk plan
22 maart 1978

_Naam_van het plan

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt

-

Bree

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Koninklijk Besluit

Zonering

woongebied

Plan-id

2.24_00005_00002

Rubriek

Bijzonder_Plan van_Aanleg

Type plan

Oorspronkelijk plan

Datum goedkeuring

7 mei 1996

Naam van het plan

BPA, Hamont centrum.

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie_goedkeuring

Ministerieel Besluit

Zonering

Zone voor gesloten bebouwing A, Zone voor bijgebouwen horende bij
het hoofdgebouw, zone B voor hovingen, Zone met nabestemming,
Zone voor wegenis en bijhorende vrije ruimte

Opmerking
3.01_00001_00001

Plan-id
Rubriek

:

-

Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

20 maart 2014

Naam van het plan

Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

Woningbouwgebied

Opmerking

3
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volledigheid van de informatie.

Plan-id

9.00_00002 00008
jtistische_sectoren

:

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

1 januari 2009

Naam van het plan

Statistische sectoren

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

stad

-

uitbreiding

Opmerking

‘

OVERZICHT VERORDENINGEN
1.

2.
3.
4.

5.

tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 6 februari 2013
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2005
toegankelijkheid goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10juni 2011
wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29
april 1997
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juli 2013

OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door de
aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Het geeft enkel
de plannen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan geen
garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het plan nenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles
wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle grafische plannen en voorschriften zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER

GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING
VERGUNNIGENREGISTER

—

OPNAME IN HET

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Perceel: Ie afdeling, sectie C, perceel 1 13G
Dossiernummer: 1960100026
Aard der werken: toonzaal
4
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Datum beslissing: 21juni1960
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel:

le afdeling, sectie C,

Dossiernummer:

perceel

113G

711050

Aard der werken: optrekken burelen
Datum beslissing: 10 september 1971
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel:

le afdeling, sectie C, perceel

Dossiernummer:

110K2,

110P2,

11 3G

201610073

Aard der werken: slopen van 2 woningen, bedrijfsgebouwen en alle constructies op het terrein
Datum beslissing: 1 september 2016
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
VERKAVELINGSAAN VRAGEN
VERKAVELINGSW IJZI GEN
MELDING
TEDENBOUWKUNIDIGEATTESTEN
PLANOLOGISCHE ATTESTEN

LPLANBATEN

-

-

PLANSCHADE
/ SPLITSING
MILIEUVERGUNNINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
IGEN
1. Het uittreksel uit het vergunningenregistet geeft aan welke verplichte informatie over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen. Het geeft
enkel de vergunningen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan
geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning.
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3.

4.

Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
Alle vergunningen zijn raadpieegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

MILIEU EN NATUUR

20.1

20.2

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden

Ja

Nee

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO
Archief: dossier gekend?JNNEE

cl

Xl

Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
ilieuvergunning***_van toepassing.
Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.

Xl

Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB
exploitatievergunning, afvwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAMregister van verontreinigde gronden.

cl

20.4

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

cl

Xl

ft

20.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend opgenomen in
een bosbeheersplan?
,

20.6

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied

20.7

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.

20.8

Voor zover bekend kan op het onroerend goed
op basis van het decreet Natuurbehoud een recht van
voorkoop worden uitgeoefend.
zo ja, op basis van:
ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun
uitbreidingszone, afgebakend in een EPA, RUP of VEN
ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject
-

-

cl

cl
cl

-

-

20.9

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
-

-

-

-

het
het
het
het

centrale gebied
collectief geoptimaliseerde buitengebied
collectief te optimaliseren buitengebied
individueel te optimaliseren het centrale gebied

cl
cl
cl
cl
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HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE
Ja
30.1

Het onroerend goed is gelegen in:
30.1.1 een woonvernieuwingsgebied
30.1.2 een woningbouwgebied
30.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
in het kader van de wetgeving op de economische expansie
met steun van het Vlaams gewest

Nee

E

-

-

30.2

Het onroerend goed is opgenomen in:
30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
30.2.2 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van:
leegstaande woningen en gebouwen
verwaarloosde woningen en gebouwen
ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
-

-

-

30.2.3

-

-

30.3

30.4

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
het gemeentelijk leegstandsregister

Voor het onroerend goed is een nog geldig conformiteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd.

D

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode
zo ja, omdat:
de gemeente, 00MW of SHM daar een zakelijk recht of een huurrecht van
minstens negen jaar heeft en waarvan één van hen, wegens nalatigheid van de
eigenaar renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
de woning volgens het conformiteitsonderzoek onaanpasbaar
is en binnen de verlengbare 36 maanden (indien stedenbouwkundige vergunning
is vereist) of 12 maanden (indien geen vergunning is vereist) door de eigenaar
ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.
de woning voorkomt op de lijst van leegstaande, verwaarloosde,
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd
-

-

-

-

-

7
le afdeling, sectie 0, perceel 110K2, 110P2, 113G
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

30.5

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning
waar het recht van wederinkoop in het kader van de
Vlaamse Wooncode van toepassing is.

30.6

De gemeente en!of het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van de Vlaamse Wooncode

30.7

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen
-

-_________

D

I1

Ja

Nee

-

30.8 Wonen in eigen streek
komt of kwam de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het “wonen in
eigen streek” van toepassing is?
maakt de aanvraag voorwerp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, §2 van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend
of ingevoerd bij een vanaf 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of
aangenomen bestemmingsplan en laat het bestemmingsplan méér bouwlagen
toe?
maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een
verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het
“wonen in eigen streek” ook van toepassing is?
-

-

-

•

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

40.1

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
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
gelegen in een beschermd landschap
opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones
opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten en/of zones
[-opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed
-

-

D
Lj

IX

-

-

-

-

L_J

-

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Ja
50.1

Nee

‘Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
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ondergrondse inneming voor:
plaatsing van elektriciteitsleidingen
vervoer van gasachtige producten
andere:
bouwvrije strook langs autosnelweg
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
voet- en jaagpaden (buurtwegen)
Erfdienstbare strook langs waterlopen van iste, 2de of 3de categorie tbv.
Ruimingswerken (wetgeving 28 december 1967)

-

-

EI

-

-

-

-

-

-

-

-______________________

EI
EI
EI

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja
60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
• van toepassing:
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
belasting op onafgewerkte gebouwen
gemeentelijke activeringsheffing decr. grond- en pandenbeleid
gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling of op de niet-bebouwde
gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1
september 2009
-

-

-

—

-

-

Nee

EI
EI
EI

-

-

-

belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie
en palend aan een uitgeruste weg
belasting op verwaarloosde gronden
belasting op tweede verblijven
belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans
verblijfsbelasting

-

-

-

-

-

-

verhaalbelasting op:
wegzate
wegenuitrusting
aanleg trottoirs
aanleg riolen
aansluiting op rioleringsnet
-andere:
-

-

EI

-

-

-

-

-

-

-

EI
EI
EI

urbanisatiebelasting
belasting op kamers
belasting op kantoorruimten
andere:
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70.1 Maakt het onroerend goed deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit?
(Nieuwe verplichte vermelding in de notariële akte i.h.k.v. artikel 5.2.1. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)

Datum 12 maart2018
Voor de burgemeester,
de gemachtigde beambte (art 126 G.W

Kirsten Eyben
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INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
12 maart 2018

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: Covast C.V.
Adres: Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Cent
09/2424995
info@covast.be
datum aanvraag: 6 maart 2018
Ref. aanvrager: Wat Wordt Wal

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Eigenaar: Stad Hamont-Achel
Adres: Stad 40 3930 Hamont-achel
Type onroerend goed: GROND
—

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
afdeling, sectie C, perceel 110W2

-

-

Wal te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE
DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

OVERZICHT PLANNEN
Plan-id

Rubriek

2.22_0001 8_00001
-

jGewestan
2

le afdeling, sectie C, perceel 110W2
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

Type plan

-

Oorspronkelijk plan

_________

Datumgoedkeunng

22maart1978

Naam van het plan

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt

Stadium

Goedgekeurd

plan

Instantie_goedkeuring

Koninklijk Besluit

Zonering

woongebied

-

Bree

Opmerking
Plan-id

2.24_00005_00002

Rubriek

Bijzonder Plan van Aareg

Type plan

Oorspronkelijk plan

-

Datum goedkeuring

7mei 1996

Naam van het plan

BPA, Hamont centrum.

Stadium

-_____________________________________

Goedgekeurd

plan

Instantie goedkeuring

Ministerieel Besluit

Zonering

Zone voor voortuinen; Zone voor open en halfopen bebouwing; Zone B
voor hovingen;

-

Opmerking
Plan-id

3.01_00001_00001

Rubriek

Woningbouwgebeden_/_Woonvernieuwingsgebieden
Gedeeltelijkewijziging

Datum goedkeuring

20 maart 2014

Naam van het plan

Woonvernieuwings- en won ingbouwgebieden

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

Woningbouwgebied

Opmerking
19.000000200008

Plan-id
Rubriek

Statistische sectoren

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

1 januari 2009

Naam van het plan

Statistische sectoren

--

Stadium plan
Instantie goedkeuring
Zonering

Goedgekeurd
—_Niet
beoordeeld
stad

-

uitbreiding
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Opmerking

—

-

OVERZICHT VERORDENINGEN
1. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 6 februari 2013
2. openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2005
3. toegankelijkheid goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10juni 2011
4. wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29
april 1997
5. hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juli 2013
OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door de
aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Het geeft enkel
de plannen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan geen
garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles
wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1 .1 .3 van het VCRO houdende de Organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle grafische plannen en voorschriften zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER
GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING
VERGUNNIGENREGISTER

—

OPNAME IN HET

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
LYYELINGSMNVGEN
VERKAVELINGSWIJZIGEN
[MELDING
STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN
1

-

PLANOLOGISCHE ATTESTEN
STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN
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PLAN BATEN
PLANSCHADE
VERDELING / SPLITSING
MILIEUVERGUNNINGEN
OMGEVINGSVERGUNN ING
OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informaUe over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen. Het geeft
enkel de vergunningen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan
geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning.
3. Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle vergunningen zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de_gemeentelijke inventaris van risicogronden
20.1

20.2

--

-

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO
Archief: dossier_gekend?JNNEE
Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
milieuvergunning*** van toepassing.

jJa

Nee

LI

Xl

LI

Xl

Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.
***

Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAM
register van verontreinigde gronden.

20.4

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

20.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend opgenomen in
een bosbeheersplan?
,

20.6

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied

5
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20.7

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.

20.8

Voor zover bekend kan op het onroerend goed
op basis van het decreet Natuurbehoud een recht van
voorkoop worden uitgeoefend.
zo ja, op basis van:
ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun
uitbreidingszone, afgebakend in een SPA, RUP of VEN
ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject
-

Iz

ixi

-

-

-

20.9

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
-

-

-

-

het
het
het
het

centrale gebied
collectief geoptimaliseerde buitengebied
collectief te optimaliseren buitengebied
individue& te optirnaliseren_het centrale gebied

LJ
El

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

Ja
30.1

Nee

Het onroerend goed is gelegen in:
30.1.1 een woonvernieuwingsgebied
30.1.2 een woningbouwgebied
30.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
in het kader van de wetgeving op de economische expansie
met steun van het Vlaams gewest
-

-

30.2

Het onroerend goed is opgenomen in:
30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
30.2.2 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van:
leegstaande woningen en gebouwen
verwaarloosde woningen en gebouwen
ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
30.2.3
het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:13/06/2017
het gemeentelijk leegstandsregister
-

-

-

-

-
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30.3

Voor het onroerend goed is een nog geldig conformiteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd.

30.4

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode
zo ja, omdat:
de gemeente, OCMW of SHM daar een zakelijk recht of een huurrecht van
minstens negen jaar heeft en waarvan één van hen, wegens nalatigheid van de
eigenaar renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
de woning volgens het conform iteitsonderzoek onaanpasbaar
is en binnen de verlengbare 36 maanden (indien stedenbouwkundige vergunning
is vereist) of 12 maanden (indien geen vergunning is vereist) door de eigenaar
ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.
de woning voorkomt op de lijst van leegstaande, verwaarloosde,
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd
-

-

-

-

-

30.5

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning
waar het recht van wederinkoop in het kader van de
Vlaamse Wooncode van toepassing is.

30.6

De gemeente enlof het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van de Vlaamse Wooncode

30.7

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meet opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen

30.8 Wonen in eigen streek
komt of kwam de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het “wonen in
eigen streek” van toepassing is?
maakt de aanvraag voorwerp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, §2 van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend
of ingevoerd bij een vanaf 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of
aangenomen bestemmingsplan en laat het bestemmingsplan méér bouwlagen
toe?
maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een
verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het
“wonen in eigen streek” ook van toepassing is?
-

-

-
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BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
Ja
40.1

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
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
gelegen in een beschermd landschap
opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones
opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten en/of zones
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed
-

-

Nee

cl
cl

-

-

-

xl

-

-

-

cl
El

IXI
Lxl

Ja

Nee

El

IXI

.--_______

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

50.1

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
ondergrondse inneming voor:
plaatsing van elektriciteitsleidingen
vervoer van gasachtige producten
andere:
bouwvrije strook langs autosnelweg
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
voet- en jaagpaden (buurtwegen)
Erfdienstbare strook langs waterlopen van 1 ste, 2de of 3de categorie tbv.
Ruimingswerken (wetgeving 28 december 1967)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

El
El
El

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Ja
60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
van toepassing:
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
-

J Nee
xl

-

-

xl
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belasting op onafgewerkte gebouwen
gemeentelijke activeringsheffing decr. grond- en pandenbeleid
gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling of op de niet-bebouwde
gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1
september 2009

-

-

D

-

belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie
en palend aan een uitgeruste weg
belasting op verwaarloosde gronden
belasting op tweede verblijven
belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans
verblijfsbelasting

-

-

-

EL

-

-

-

verhaalbelasting op:
wegzate
wegenuitrusting
aanleg trottoirs
aanleg riolen
aansluiting op rioleringsnet
andere:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

urbanisatiebelasting
belasting op kamers
belasting op kantoorruimten
andere:

70.1 Maakt het onroerend goed deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit?
(Nieuwe verplichte vermelding in de notariële akte i.h.k.v. artikel 5.2.1. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)
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INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
13 maart 2018

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: Covast CV.
Adres: Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent
09/2424995
info@covast.be
datum aanvraag: 6 maart 2018
Ref. aanvrager: Wat wordt Wal

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Eigenaar: Stad Hamont-Achel
Adres: Stad 40 3930 Hamont-achel
Type onroerend goed: TUIN
—

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
le afdeling, sectie 0, perceel 110Y2

Wal te 3930 Hamont-Achel

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE

DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER

[9yERZICHT PLANNEN

[

Plan-id

2.22_00018_00001

Rubriek

Gewestpan

Type plan

Oorspronkelijk plan

Datum_goedkeuring

22maart

-

Naam van het plan
Stadium

1978

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt

-

Bree

Goedgekeurd

plan

Instantie goedkeuring

Koninklijk Besluit

Zonering

woongebied

Opmerking

Plan-id

2.24_00005_00002

Rubriek

Bijzonder Plan van Aanleg

Type plan

—

7

Datum goedkeuring
H—---—

Oorspronkelijk plan

—

mei

1996

—

—-—--

BPA,

Naam van het plan

—

-._______________________________________

Hamont centrum.

H------------———————-----

-.

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Ministerieel Besluit

Zonering

Zone voor nutsvoorzieningen

—

diensten

—

wonen

Opmerking

Plan-id

3.01_00001_00001

Rubriek

Woningbouwgebieden

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

20

Naam van het plan

Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

Woningbouwgebied

maart

/

Woonvernieuwingsgebieden

2014

Opmerking

Plan-id

9.00_00002_00008

Rubriek

Statistische sectoren

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

1

Naam van het plan

,

-

januari 2009

StatisUsche

sectoren

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet

Zonering

stad

-

uitbreiding

Opmerking
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[OVERZICHT VERORDENINGEN
1. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 6 februari 2013
2. openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2005
3. toegankelijkheid goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10juni 2011
4. wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29
april 1997
5. hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juli 2013
OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit hf rmnenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door de
aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Het geeft enkel
de plannen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan geen
garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles
wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1.1.3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle grafische plannen en voorschriften zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

-

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER

GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING
VERGUNNIGENREGISTER
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

—

OPNAME IN HET

-

—

VERKAVELINGSAANVRAGEN

—

VERKAVELINGSWIJZIGEN

-

—

MELDG
STEDENBOUWKUNGEATTESTEN
[PLANOLOGISCHE ATIESTEN

-___________________________________

-___________________________________________

[ STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN

-

PLANBATEN
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PLANSCHADE

-

VERDELING / SPLITSING

Perceel: le afdeling, sectie C, perceel 106N2, 110T2
Dossiernummer: 2OIII000I6ISPLITSING
Datum: 1110812011
Status dossier: Afgehandeld
MILIEUVERGUNNINGEN
LOMEVINGYGUNNING

LOPMERKINGEN
1.

2.
3.

4.

-

—

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen. Het geeft
enkel de vergunningen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan
geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning.
Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
Alle vergunningen zijn raadpieegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden
20.1

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO
Archief: dossier_gekend?JNNEE

20.2

Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
milieuvergunning*** van toepassing.
---.--—-

--------

Nee

E

---

Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.
Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAM
register van verontreinigde gronden.

20.4

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

20.5

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed

eenbos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend
een bosbeheerspian?

Ja

D

Ij
,

opgenomen in
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20.6

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied

20.7

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.

Voor zover bekend kan op het onroerend goed
op basis van het decreet Natuurbehoud een recht van
• voorkoop worden uitgeoefend.
zo ja, op basis van:
ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun
uitbreidingszone, afgebakend in een BPA, RUP of VEN
ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
-het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject

20.8

-

-

-

20.9

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
-

-

-

-

het
het
het
het

centrale gebied
collectief geoptimaliseerde buitengebied
collectief te optimaliseren buitengebied
individueel te optimaliseren het centrale gebied

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

JaNee
30.1

Het onroerend goed is gelegen in:
30.1.1 een woonvernieuwingsgebied
30.1.2 een woningbouwgebied
30.1.3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
in het kader van de wetgeving op de economische expansie
met steun van het Vlaams gewest

E

IXI

-

-

30.2

E

Het onroerend goed is opgenomen in:
30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
30.2.2 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van:
leegstaande woningen en gebouwen
verwaarloosde woningen en gebouwen
ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
30.2.3
het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
het gemeentelijk Ieegstandsregister
-

-

-

i

-

-
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30.3

Voor het onroerend goed is een nog geldig conformiteitsattest afgeleverd in
‘het kader van de Vlaamse Wooncode
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd.

30.4

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode
zo ja, omdat:
de gemeente, OCMW of SHM daar een zakelijk recht of een huurrecht van
minstens negen jaar heeft en waarvan één van hen, wegens nalatigheid van de
eigenaar renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
de woning volgens het conform iteitsonderzoek onaanpas baar
is en binnen de verlengbare 36 maanden (indien stedenbouwkundige vergunning
is vereist) of 12 maanden (indien geen vergunning is vereist) door de eigenaar
ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.
de woning voorkomt op de lijst van leegstaande, verwaarloosde,
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd
-

-

-

-

-

30.5

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning
waar het recht van wederinkoop in het kader van de
Vlaamse Wooncode van toepassing is.

30.6

De gemeente enlof het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van de Vlaamse Wooncode

30.7

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
bescheiden last meet opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen

30.8

Wonen in eigen streek
komt of kwam de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het “wonen in
eigen streek” van toepassing is?
maakt de aanvraag voorwerp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, §2 van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend
of ingevoerd bij een vanaf 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of
aangenomen bestemmingsplan en laat het bestemmingsplan méér bouwlagen
toe?
maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een
verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het
“wonen in eigen streek” ook van toepassing is?
-

El

I

-

-
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BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
Ja
40.1

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
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
gelegen in een beschermd landschap
opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones
opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten en/of zones
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Nee

-

-

E

-

-

-

-

-

-

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

50.1

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
ondergrondse inneming voor:
plaatsing van elektriciteitsleidingen
vervoer van gasachtige producten
-andere:
bouwvrije strook langs autosnelweg
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
voet- en jaagpaden (buurtwegen)
Erfdfenstbare strook langs waterlopen van 1 ste, 2de of 3de categorie tbv.
RLmingswerken (wetgeving 28 december 1967)

Ja

Nee

El

Xl

-

-

-

-

-

-

-

-

El
El
El
El

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Ja

Nee

60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
van toepassing:
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
belasting op onafgewerkte gebouwen
-

-

-

-
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gemeentelijke activeringsheffing decr. grond- en pandenbeleid
gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling of op de niet-bebouwde
gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1
september 2009
-

-

belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie
en palend aan een uitgeruste weg
belasting op verwaarloosde gronden
belasting op tweede verblijven
belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans
verblijfsbelasting
-

El

-

-

-

-

-

verhaalbelasting op:
wegzate
wegenuitrusting
aanleg trottoirs
aanleg riolen
aansluiting op rioleringsnet
-andere:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

El
El
LI
El
cl

ci

urbanisatiebelasting
belasting op kamers
belasting op kantoorruimten
andere:

70.1 Maakt het onroerend goed deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit?
(Nieuwe verplichte vermelding in de notariële akte i.h.k.v. artikel 5.2.1. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)

Datum 13 maart 2018
Voor de burgemeester,
de gemachtigde beambte (art 126 G.W.)

Kirsten Eyben
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2018/0050/VAST

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE
13 maart 2018

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Naam: Covast C.V.
Adres: Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent
09/2424995
info@covast.be
datum aanvraag: 6 maart 2018
Ref. aanvrager: De Wal

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Eigenaar: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling
Adres: Stad 40 3930 Hamont-achel
—

Eigenaar: Stad Hamont-Achel
Adres: Stad 40 3930 Hamont-achel
—

Type onroerend goed: CULTUR.CENTRUM

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
[e afdeling, sectie 0, perceel 106X2

Wal te 3930 Hamont-Achel
WAL 16

B. DETAILOPGAVE VAN HET IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN
INFORMATIE
DEEL 1: UITTREKSEL PLANNEN REGISTER
OVERZICHT PLANNEN
Plan-id

2.22_0001 8_00001

Rubriek

Gewestplan

Type plan

Oorspronkelijk plan

Datum goedkeuring

22 maart 1978

Naam van het_plan

bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Neerpelt

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie_goedkeuring

Koninklijk Besluit

Zonering

woongebied

-

Bree

Opmerking

2.240000500002
Rubriek

Bijzonder Plan van Aanleg

Type plan

Oorspronkelijk plan

Datum_goedkeuring

7 mei 1996

Naam van het plan

BPA, Hamontcentrum.

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring
onering

[

inisterieeI Besluit

—

Zone voor nutsvoorzieningen

—

dienst

-

wonen

Opmerking
Plan-id

3.01_00001_00001

Rubriek

Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden

Type plan

Gedeeltelijke_wijziging

ftDatum goedkeuring

:..

20 maart 2014

Naam van het plan

Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Stadium plan

Goedgekeurd

Instantie_goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

Woningbouwgebied

Opmerking
Plan-d

9.00_00002_00008

Rubriek

Statistische sectoren

Type plan

Gedeeltelijke wijziging

Datum goedkeuring

1 januari 2009

Naam van het plan

Statistische sectoren

Stadium_plan

Goedgekeurd

Instantie goedkeuring

Niet beoordeeld

Zonering

stad

-

uitbreiding
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Opmerking

[OVERZICHT VERORDENINGEN
1. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders (provinciaal) goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
d.d. 6 februari 2013
2. openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juli 2005
3. toegankelijkheid goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10juni 2011
4. wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 29
april 1997
5. hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juli 2013
OPMERKINGEN
tHet uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door de
aanvrager opgegeven perceelnummer in het plannenregister is opgenomen. Het geeft enkel
de plannen weer zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan geen
garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het plannenregister vermeld is dat bestemmingsvoorschriften bestaat, betekent
niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles
wat ingetekend is, ook werkelijk uitgevoerd is;
3. Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de Organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle grafische plannen en voorschriften zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

DEEL 2: UITTREKSEL UIT HET VERGUNNIGENREGISTER
GEBOUWENDOSSIERS (VERMOEDEN VAN VERGUNNING
VERGUNNIGENREGISTER

—

OPNAME IN HET

fDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
Perceel: le afdeling, sectie C, perceel 106H2
Dossiernummer: 1999/00001
Aard der werken: bouw van een afdak
Datum beslissing: 7 januari 1999
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
Perceel: le afdeling, sectie C, perceel 106H2
Dossiernummer: 1998100222
Aard der werken: bouw van een afdak
Datum beslissing: 24 september 1999
Beslissing: Vergund
Status dossier: Vergund
VERKAVELINGSMNVRAGEN

3
le afdeling, sectie C, perceel 106X2
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of
volledigheid van de informatie.

MELDING
STEDENBOUWKUNIDIGE ATTESTEN
PLANOLOGISCHE ATTESTEN
STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN
PLANBATEN
LANSCHADE
LVERDELING / SPLITSING
Perceel: Ie afdeling, sectie C, perceel 106N2
Dossiernummer: 2OIOI000I4ISPLITSING
Datum: 25111/2010
Status dossier: Afgehandeld
Perceel: le afdeling, sectie C, perceel 106N2, 110T2
Dossiernummer: 201110001 6ISPLITSING
Datum: 11/08120111
Status dossier: Afgehandeld
MILIEUVERGUNNINGEN
Perceel: le afdeling, sectie C, perceel 106L2
Dossiernummer: MILI2OII-KL3-007 Klasse: 3
Datum indiening: 18 februari 2011
Onderwerp: exploitatie van een kleuterschool
Status dossier: Aktename
Status omschrijving: Aktename
-

OMGEVINGSVERGUNN ING
[OPMERKINGEN
1. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke verplichte informatie over één door
de aanvrager opgegeven perceelnummer in het vergunnigenregister is opgenomen. Het geeft
enkel de vergunningen weet zoals bekend op de dag van de opmaal van dit document. Er kan
geen garantie gegeven worden dat de informatie volledig is.
2. Het feit dat het vergunningenregister vermeld is dat een vergunning bestaat, betekent niet
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met de verkregen vergunning.
3. Conform artikel 5.1.1 .3 van het VCRO houdende de Organisatie van de ruimtelijke ordening
is het college van burgemeester en schepen verantwoordelijk voor de overeenstemming van
het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.
4. Alle vergunningen zijn raadpleegbaar op de dienst stadsontwikkeling.

4
le afdeling, sectie C, perceel 106X2

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

MILIEU EN NATUUR

Uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden
20.1

0.2

Ja

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit uitgeoefend
en/of is of was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO

Nee

IJ

Voor zover bekend is op het onroerend goed een niet-vervallen
milieuvergunning*** van toepassing.
zo ja, voor volgende inrichting of activiteit:
exploitatie van een kleuterschool
Voor zover bekend is op het onroerend goed een VERVALLEN
milieuvergunning*** van toepassing.
Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning..

“‘

20.3

De gemeente beschikt voor het onroerend goed over een attest van het OVAMregister van verontreinigde gronden.

20.4

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

20.5 ivindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed
een bos?
zo ja, is het perceel voor zover bekend opgenomen in
een bosbeheersplan?

EI

IX

EI

IX

21

Ij

,

20.6

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijn- of
Habitatrichtlijngebied

20.7

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd
duingebied of in een voor het duingebied belangrijk
landbouwgebied.

20.8

Voorzover bekend kan op het onroerend goed
op basis van het decreet Natuurbehoud een recht van
voorkoop worden uitgeoefend.
zo ja, op basis van:
ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun
uitbreidingszone, afgebakend in een BPA, RUP of VEN
ligging binnen afgebakende perimeter van het Integraal
• Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject
-

EI
EI

-

-

-

20.9

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed
-

-

-

-

het
het
het
het

centrale gebied
collectief geoptimaliseerde buitengebied
collectief te optimaliseren buitengebied
individueel te optimaliseren het centrale gebied
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HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE

30.1

Het onroerend goed is gelegen in:
30.1.1 een woonvernieuwingsgebied
30.1.2 een woningbouwgebied
30.1 .3 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:
in het kader van de wetgeving op de economische expansie
met steun van het Vlaams gewest

Ja

Nee

ci

i
ci
x

Lj

7

-

-

30.2

Het onroerend goed is opgenomen in:
30.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
zo ja, sinds:
30.2.2 De gewestelijke inventaris van leegstaande, verwaarloosde en
verkrotte woningen en gebouwen?
zo ja, het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van:
leegstaande woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
verwaarloosde woningen en gebouwen
zo ja, sinds:
ongeschikte of onbewoonbare gebouwen
zo ja, sinds:
30.2.3
het gemeentelijk register van onbebouwde percelen
zo ja, sinds:
het gemeentelijk leegstandsregister
zo ja, sinds:

ci
ci

tX

ci

I1

ci

I

-

-

-

-

-

30iVoor het onroerend goed
een nog geldig conformiteitsattest afgeleverd in
het kader van de Vlaamse Wooncode
zo ja, op:
Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd.
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30.4

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader
van de Vlaamse Wooncode
i zo ja, omdat:
de gemeente, OCMW of SHM daar een zakelijk recht of een huurrecht van
minstens negen jaar heeft en waarvan één van hen, wegens nalatigheid van de
• eigenaar renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
de woning volgens het conformiteitsonderzoek onaanpasbaar
is en binnen de verlengbare 36 maanden (indien stedenbouwkundige vergunning
is vereist) of 12 maanden (indien geen vergunning is vereist) door de eigenaar
ofwel geen andere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.
de woning voorkomt op de lijst van leegstaande, verwaarloosde,
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd
het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend
woningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd
-

-

-

-

-

30.5

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

E

I1

El

li

30.6 De gemeente enlof het OCMW hebben een
sociaal beheersrecht over dit onroerend goed
in het kader van deVlaamseWooncode
30.7

Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of
f Het
bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen

30.8 Wonen in eigen streek
komt of kwam de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het ‘wonen in
eigen streek” van toepassing is?
maakt de aanvraag voorwerp uit van een planologische afwijking, hervorming of
vervanging van artikel 8, §2 van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend
of ingevoerd bij een vanaf 1 september 2009 voorlopig vastgesteld of
aangenomen bestemmingsplan en laat het bestemmingsplan méér bouwlagen
toe?
maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een
verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het
“wonen in eigen streek” ook van toepassing is?
-

-

-

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED

‘Ja ‘Nee
40.1

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
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht
-

El

-

-

-

El
El

ix
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gelegen in een beschermd landschap
opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of
zones
opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische
monumenten en/of zones
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed
-.-.L..-...--

-

-

t

_-._.-_.

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
Ja

50.1

Nee

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
zo ja, volgende:
ondergrondse inneming voor:
plaatsing van elektriciteitsleidingen
vervoer van gasachtige producten
-andere:
bouwvrije strook langs autosnelweg
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen
voet- en jaagpaden (buurtwegen)
Erfdienstbare strook langs waterlopen van 1 ste, 2de of 3de categorie tbv.
Ruimingswerken (wetgeving 28 december 1967)
-

-

-

-

-

-

-

-

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Ja

Nee

D
IZI

X
I

60.1 Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen
van toepassing:
heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen
belasting op onafgewerkte gebouwen
gemeentelijke activeringshefflng decr. grond- en pandenbeleid
gemeentelijk belastingreglement decr. ruimtelijke ordening op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling of op de niet-bebouwde
gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, daterend van voor 1
september 2009

-

-

-

-

-

-

belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie
en palend aan een uitgeruste weg
belasting op verwaarloosde gronden
belasting op tweede verblijven

-

-

-
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-

-

-

belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans
verblijfsbelasting
verhaalbelasting op:
wegzate
wegenuitrusting
aanleg trottoirs
aanleg riolen
aansluiting op rioleringsnet
-andere:
-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

EI
EI

urbanisatiebelasting
belasting op kamers
belasting op kantoorruimten
andere:

70.1 Maakt het onroerend goed deel uit van een voorkeurs- of projectbesluit?
(Nieuwe verplichte vermelding in de notariële akte i.h.k.v. artikel 5.2.1. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)

Datum 13maart2018

Voor de burgemeester,
de gemachtigde beambte (art 126 G.W.)

Kirsten Eyben
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Ursulinenklooster Stalleken van Bethiehem
inventaris bouwkundig erfgoed

\

bouwkundig relict

ID: 80023

URI: httDs ://id .erfgoed .net/erfgoedobjecten/80023

hffps://idvehtaris.onroerenderfgoed.b&erfgö’ëdol5j’éötenIsOO23
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Alle foto’s

Locatie
Provincie
Gemeente
Deelgemeente
Straat
Locatie
Status

Limburg
Hamont-Achel
Hamont
Kloosterstraat
Kloosterstraat 2-6, Hamont-Achel (Limburg)
Bewaard

Administratieve gegevens
Gebeurtenissen

• Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles:

12-04-2007

-

12-

04-2007).

• Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie:
2005

-

01-01-

31-12-2005).

Juridische gevolgen
is vastgesteld als bouwkundig erfgoed UrsuÏinenktooster Statleken van Bethiehern
Deze vaststelling is geldig sinds

01-02-2018.

https ://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobj ectenl8 0023
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Beknopte karakterisering
Typologie

Mariagrotten, bakkeriien, calvariebergen, gebouwen voor
secundair onderwijs, hoeven, internaten, kapellen (gebouwen en
structuren), kerkhoven, Ideuterscholen, kloosters, lagere scholen,
stallen, washuizen

Stijl

eclecticisme

Datering

tweede helft ide eeuw, tweede kwart igde eeuw, v66r WO J

Betrokken
personen

Bogaerts. M. (Ontwerper)
Bolsius. J. (Ontwerper)
• Cuvpers, Pierre (Ontwerper)
• Jorna, J.A. (Ontwerper)
•
•

Beschrijving
Restanten van het ursulinenklooster zogenaamd Stalleken van Bethlehem, in i88 opgericht
net buiten de wallen van de oude stad.
Op 1 mei van dat jaar, eerstesteenlegging door deken H.A. Meuwissen. Sinds eind augustus
1839 bewoonbaar; aankomst van de eerste zusters op 29 september; inwijding van een
voorlopige kapel op 3 oktober; opening van het pensionaat op 15 oktober. In oktober 184;,
afwerking van de eerste vleugel, die als kapel werd ingericht. In 1842, bouw van een washuis
en een stal. Op 8 oktober 1843, opening van een lagere meisjesschool van één klas, de
zogenaamde Buitenschool of externaat.
In de Atlas van de Buurtwegen (1845) wordt het dan toe gebouwde complex aangeduid, met
ten westen ervan de losstaande langgestrekte hoeve. In 1846, bouw van de eerste kapel;
eerstesteenlegging op 12 oktober; inzegening op 10januari 1849. In 1851, bouw van een nieuw
washuis en dito stal. In 1852, bouw van de bakkerij. In 1853, bijkomende nieuwe klassen. In
1854-56, afwerking van de spreekkamers op het einde van de derde vleugel en aanbouw van
een speel-, slaapzaal en binnenkoer. Op 1 mei 1857, eerstesteenlegging van de Ideuterldas;
opening op 2 april 1861. In i86o, oprichting van een zondagshuishoudschool voor oudere en
volwassen meisjes. In de periode 1869-75, bijkomende bouwwerken naar ontwerp van
architect J. Bolsius (1824-19 14) uit ‘s-Hertogenbosch. In 1874, plaatsing van een dakruiter op
de kapel. In 1877, aanleg van een nieuw kerkhof ter vervanging van het oude ten Z. van de
kapel. In 1878-82, grote aanbouw aan het externaat. In 1882-83, oprichting van de
Lourdesgrot. In ;886, restauratie van de kapel. In 1887-88, afbraak van het externaat en
heropbouw op dezelfde plaats. In 1899, vergroting van de oude kapel en bouw van een nieuwe
klas en acht pianokamertjes op het oude kerkhof aan de oostvleugel. In 1900, oprichting van
een Kalvarieberg.
Door toename van het aantal kostschoolmeisjes circa 1900, trapsgewijze afbraak en
heroprichting van het hele klooster in 1901-04 naar ontwerp van architect J.A. Jorna (° 1854)
uit Roermond; behoud van de in 1899 vergrote, oude kapel. In 1904, oprichting in de tuin van
een vleugel met pianokamertjes, heden nog grotendeels bewaard. In 1910-11, oprichting van de
huishoudschool naar ontwerp van architect M. Bogaerts (Standaardbuiten), op de plaats van
koe-, paardenstal en linnenkamer. In maart 1913, afbraak van de oude kapel. Eerste steen van
de nieuwe kapel, gedateerd 2juli 1913, cf. opschrift volgens de literatuur: IN PELTO
WSITATIONIS/ DIE SECUNDA MENSIS JULI1/ AODI I.XI/ MCMXIII; eerstesteenlegging
uitgesteld tot 11juli, door belet van de architect P.J.H. Cuypers (1827-1921) uit Roermond. In
1914 en 1919-20 werd de kapel verder afgewerkt, na uitstel door de Eerste Wereldoorlog. Op 7
oktober 1914, lichte schade aan de kapel door een bomscherf. Op 18 november 1918, schade
aan het klooster ten gevolge van een ontploffing aan het goederenstation. In 19 18-19,
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omvorming van het klooster tot lazaret en een tijdje bewoning door de Belgische lanciers. Op
27 september 1919, inwijding van de nieuwe kapel door Monseigneur Rutten. In 1920,
oprichting van het zogenaamde Leerwerkhuis voor meisjes, alias de vakschool. Later groeide
dit uit tot het lager secundair beroeps, afdeling kleding. In 1936-38, verhoging van de lagere
school met vier klaslokalen.
In 1940, tijdelijke functie als logementskwartieren voor Duitse troepen. In 1944, bezetting en
plundering door en opslagplaats voor het Duitse leger; op 4, 5 en 6 september, totale
plundering van het klooster na de eerste aftocht van de Duitsers; op 5 september, inrichting
van de huishoudschool tot gevangenis; van november 1944 tot maart 1945, inrichting tot
Engels hospitaal. Op 31 maart 1945, ontruiming van het klooster.
In de jaren 1950, opening van een internaat voor jongens van 4 tot 10 jaar en voor meisjes van
4 tot 18 jaar. In 1951, oprichting van de oude en moderne humaniora. Op 11 februari 1954,
overheveling van de humaniora naar Overpelt. In 1956, oprichting van het technisch
onderwijs. Op 12 april 1956, vernieling van klooster en schoolgebouwen door brand; behoud
van de kapel, de pianokamers, de vakschool, de boerderij en het nieuwe externaatsgebouw met
acht klassen; sloopwerk van 1juni 1956 tot Pasen 1957. In 1958, heropbouw van het klooster
en verkoop van het bijhuis Immaculata te Overpelt aan de zusters Augustinessen. In 1959,
heropbouw van de schoolgebouwen. In 1964, verbouwing van de beroepsschool. In 1965, bouw
van vier kleuterklassen in de Vloedstraat.
In

omvorming van de schuur tot een turnzaal voor de lagere school. Op 1 september
fusie van het Instituut Maria Middelares met het Salvatorcollege van Hamont-Lo, dat nu
zorg draagt voor het onderwijs alhier. Op 1 september 1988, opheffing van het
meisjesinternaat. Op 1 september 1995, opheffing van het beroepsonderwijs. In 1996 opende
het Salvatorcollege opnieuw een meisjesinternaat.
1974,

1983,

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur,
Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen
heen in Vlaanderen 19N2, Brussel Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum tekst: 2005
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Ursulinenklooster Stalleken van Bethiehem
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20614

URI: https ://id .erfgoed .net/aanduidingsobjecten/206 14

Locatie
Provincie
Gemeente
Deelgemeente

Straat
Locatie

Limburg
Hamont-Achel
Hamont
Kloosterstraat
Kloosterstraat 2-6 (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG
ERFGOED IN DE PROVINCIE LIMBURG
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schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten
ID

16-01-2018

t 14564

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

:

Ursulinenklooster Stalleken van Bethiehem
Kloosterstraat 2-6, Hamont-Achet (Limburg)

Stalleken van Bethiehem, in 1838 opgericht net buiten de wallen
van de oude stad. Op 1 mei van dat jaar, eerstesteenlegging door
deken H.A. Meuwissen.

Is de omvattende vaststelling van
Kapel van het ursulinenklooster
Kloosterstraat zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)

Derde laatste werk van P.J.H. Cuypers. Zuidwest-noordoost
georiënteerd neogotisch bedehuis, gelegen op de tweede bouwlaag
van het eclectische klooster met overwegend neogotische inslag.

Kleuterschool
Wal

14-22,

Hamont-Achet (Limburg)

Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het
ursulinenklooster, met aan straatzijde klaslokalen en aan erfzijde
parallel aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Leerwerkhuis voor meisjes
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)

Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de
vakschool van de ursulinen, thans lokalen De Wal, sinds 1995 deels
in erfpacht genomen door de stad, zetel van de heemkundige kring.

Schoolgebouw en klooster
Kloosterstraat 2-6, Hamont-Achet (Limburg)

Gesubsidieerde Vrije Lagere School, sinds 1993 zogenaamd De
Buitinge, daar ze buiten de wallen ligt; deel uitmakend van het
gebouwencomplex van het ursulinenldooster.
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Beknopte karakterisering

Datering

Mariagrotten, bakkerijen, calvariebergen, gebouwen voor
secundair onderwijs, hoeven, internaten, kapellen (gebouwen en
structuren), kerkhoven, kleuterscholen, kloosters, lagere scholen,
stallen, washuizen
eclecticisme
tweede helft igde eeuw, tweede kwart igde eeuw, vé6r WO 1

Betrokken

•

personen

•

Typologie

Stijl

Bogaerts, M. (Ontwerper)
Bolsius, J. (Ontwerper)
Cuvpers, Pierre (Ontwerper)
Jorna, J.A. (Ontwerper)

Beschrijving
Stalleken van Bethlehem, in 1838 opgericht net buiten de wallen van de oude stad. Op 1 mei
van dat jaar, eerstesteenlegging door deken H.A. Meuwissen.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
volkskundige waarde
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Kleuterschool
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18473

URI: httrs ://id .erfgoed net/aanduïdingsobïecten/18473
.

Locatie
Provincie
Gemeente
Deelgemeente

Straat
Locatie

Limburg
Hamont-Achel
Hamont
Wal
Wal 14-22 (Hamont-Achel)

Adminïstratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG
ERFGOED IN DE PROVINCIE LIMBURG
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Is de (gedeeltelijke) vaststelling van
Kleuterschool
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)

Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het
ursulinenklooster, met aan straatzijde klaslokalen en aan erfzijde
parallel aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Beknopte karakterisering
Typologie
Datering

hoeven, ldeuterscholen
derde kwart igde eeuw, véér WO J

Beschrijving
Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het ursulinenklooster, met aan
straatzijde klaslokalen en aan erfzijde parallel aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
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Leerwerkhuîs voor meisjes
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18940

URI: httrs ://id .erfgoed .net/aanduidingsobjecten/18940

Locatie
Provincie
Gemeente
Deelgemeente

Straat
Locatie

Limburg
Hamont-Achel
Hamont
Wal
Wal 14-22 (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG
ERFGOED IN DE PROVINCIE LIMBURG
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Is de (gedeeltelijke) vaststelling van
Leerwerkhuis voor meisjes
Wat 14-22, Hamont-Achet (Limburg)

Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de
vakschool van de ursulinen, thans lokalen De Wal, sinds 1995 deels
in erfpacht genomen door de stad, zetel van de heemkundige kring.

Beknopte karakterisering
Typologie
Datering

Mariabeelden, gebouwen voor secundair onderwijs,
heiligenbeelden
interbellum

Beschrijving
Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de vakschool van de ursulinen, thans
lokalen De Wal, sinds 1995 deels in erfpacht genomen door de stad, zetel van de heemkundige
kring.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
artistieke waarde
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