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N. Van der Shaeten RPADM

Dendermondsesteenweg 43 2
9O7O DESTELBERGEN

contactpersoon
Leeuwerck Nathalie

uw kenmerk
IVÍVDS/2201363

ons kenmerk
89308

datum
181t212020

Tel.09 266 79 8s

Betreft uw aanvraag voor Adres: Rogier van der lVeydenlaan 5
9051 GenÍ
Kadaster: afdeling 25, sectie B, nummer 307 P 4

Geachte

In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimteliike Ordening beschikt de stad Gent
oveÍ een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en
5.1.2 van de Codex kan de stad uitheksels uit beide registers aÍleveren.

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uitfreksel otr, indien aangevraagd, de
inlichtingen vastgoed.

Wat befreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder
enig rechtsgevolg.

Met vriendelijke groeten

Algemeen Directeur voor de burgemeester
bij delegatiebesluit van 24 jarl;ari 2019

óe

Mieke Hullebroeck FiIiP rilatteeuw
Schepen van Mobilfteiq Publieke Ruimte en

Stedenbouw

Postadres Stad Gent- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - lnformatie Ruimtêlijke Ordening I Stadhuis I Eotermarkt 1
| 900O Gent
Bezoekadres Woodrow Wilsonpleln 1 | 9000 Gent I Tel,09 26679 85 | notaris@stad,gent I www.stad.gent
openingsurën Maandag, dlnsdeg. wocnrdag cn w{de3 van 9 uur tot 12.30 uur, wocndeg ook vrn 14 uuÍ tot 16 uut,
dlnrdag ook op aÈpraek 16.3O uur cn 19.00 our. Gcrlotcn: dondcrdeg cn zetcldrg.
Alsdat nood!ókelÍik ls @rde bèhandelinSvan uwdo$ier, slaan we uw8e8èvens op in en besnd datwB@rgen enkel6nder d€lgebrulken. U hebt rthtze teÍaadplegen en b laten veóeter€n,



Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum L8-L2-2020

AonrnrsrRATrEvE GEGEvENS

Aanvraagnummer
Inschrijvingsdatum
Betaling
Aflevering per

Gecevens AANvRAcER

Bedrljfsnaam
Bedrufstype
Naam
Adres
Posftode
Gemeente
Têlefioon
Fax
E-mail

89308
LOlL2|2O2O
Factuur
Post

N. Van der Straeten
Notaris

Dendermonds€steenweg 432
9070
DESTELBERGEN
09/228.16.48
091228.5O.O7
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Kadastrale omschrijving
Adres
Postcode
Deelgemeente
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: afdeling 25, sectie B nummer 307 P 4 0
: Rogier van der Weydenlaan 5
; 9051
: Gent
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Steden bouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum t8-t2-2020

B, DgnttopcAvE vAN DE rN ]rET vERcuNNrilcENREcrsrER opcEilomEn rNFoRtrtAïrE

Bl AanvRAAG ror srEDENBouwKuNDrGE vERGuNNrnc (2OO9)
I
82 AanvRAAc ror srEDENBouwKuNDrcE vERGUNNTNc
(nuou=rREclrretrxKE REcHTSIERSoNEN EN wERKEN vAN ALGEMEEN BELAI{G 2OO9)
I
83 AITvRAAG Tor STEDENBoUwKUNDTGE vERGuNNrnc (Nreuw srercrl)
I
B4 AnnvRAAG Tor srEDENBouwKUNDrcE vERcuNNxNc
(nuruuxREcHTELrJKE REcHTSnERSoNEN EN wERKEN vAN ALcETTIEEN armnc)
/
85 AITvRAAG Tor srEDENBouwKUNDrcE vERcuNNrlrc (Ouo srercel)
De volgcndc aanvraag tot stedcnbouwkundigc vergunning "oud stelsel" urerd of wordt behandeld.

Dossiernummer
GemeenteliJk dossiernummer
Dossiernummer van de gewestelijke
stedênbouwku nd i ge a m btenaa r
Onderwerp
Aard van de aanvraag

z 564476
: 1970 SD 1418
t 1O,221.t790

: garage met zithoek: Nieuwbouwbijgebouw(en)

Datum onwangstbewijs uitgereikt door de gemeente
Datum van het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege
Aard van het advies van de gewestêlijke stedenbouwkundige
ambtenaar aan het schepencollege
Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag
Datum van de beslissing van de gewestelukê
stedenbouwkundige ambtenaar
Aard van de beslissing van de gêwestêlijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Werd beroep ingediend bU de deputatie?

Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager?
Datum van de verzending van de rappelbrief

Wêrd b€roep ingedlend bij de Vlaamse regering?
Datum van de beslissing van de Vlaamse regêring over het
bêroep
AaÍd van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door cle
gewestelUke stedenbouwkundige ambtenaar?
Datum van de schorsing door de gewestelijke

2

o9lL2lL970
29lL2lL97O

Gunstig

oTlollL97L

Vergunning

oTloLlLgTt

Vergunnlng

Neen

Nêen

Neen

Neen



Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum t8-t2-2020
stedênbouwkundige ambtenaar
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse
regering vernietlgd?
Datum van de vernietiging van de beslissing van hêt
schepencollege door de Vlaamse regering
Is de vergunning vervallen?
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State?

527866
t99917OO73

Neen

Neen
Neen

221041L999

27loslL999

Vergunning

27lg5l\999

Vergunning

Neen

Neen

Datum van de intrêkking van de aanvraag door de aanvrager
Datum van het stêdenbouwkundig attest van conformiteit

85 AnnvRAAG ToT STEDENBOUwKuNDIcE VERcUNNING (OUD STELSEL)

De volgendc aanvraag tot rtedenbouwkundigc vetgunning "oud stclsel" wetd of wordt bchandeld.

Dossiêrnummer
Gemeentelijk dossiernummer
Dossiernummer van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Onderwerp
Aard van de aanvraag

het plaatsên van een zwembad

Datum ontvangstbewijs uitgerelkt door de gêmeente
Datum van het advies van de gewestêlijke
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege
Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar aan het schepencollege
Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag
Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag
Datum van de b€slissing van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Aard van de beslissing van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Werd beroep ingediend bij de deputatie?

Datum van de beslissing van de deputatie ovêr het beroep
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep

wêrd een rappelbrlef verstuurd door de aanvrager?
Datum van de verzending van de rappelbrief

Werd beroep ingediend bU de Vlaamse regering?
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het
beroep
Aard van de besllssing van de Vlaamse regering over het beroep

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar?
Datum van de schorsing door de gewestêlijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse
regering vernietigd?
Datum van de vernietiging van de beslissing van het
schepencollege door de Vlaamse regering
Is de vergunning vervallen?
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State?

Datum van de htrekking van de aanvriaag door de aanvrager
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit

Ne€n

Neen

Nêen

l Neen
: Neen
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Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum 18-12-2020

85 AnnvRAAG Tor srEDENBouwKUr{DrcE vERGUNNTnc (Ouo sresel)
De volgcndc aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stclscl" werd of wordt bchandcld.

Dossiernummêr
Gemeentelijk dossiernummer
Dosslernummer van de gewesteluke
stedenbouwkundige ambtenaar
Onderwerp
Aard van de aanvraag

528934
1993/70106
8144O2Llts428,lr

hêt uitbreiden van een woning

Datum onwangstbewijs uitgereiK door de gemeentê
Datum van het advies van de géwestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege
Aard van het adviês van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar aan het schepencollege
Datum van de beslissing van hêt schepencollege over de
aanvraag
Aard van de beslissing van het schepêncollege over de
aanvraag
Datum van de beslissing van de gewesteluke
stedenbouwkundige ambtenaar
Aard van de beslissing van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Werd beroep ingediend bij de dêputatie?

Datum van de beslissing van de dêputatiê over het beroep
Aard van de beslissing van de deputatiê over het beroep
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrageÉ
Datum van de verzending van de rappelbrief

Wêrd beroep ingediend biJ de Vlaamse regering?
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het
beroep
Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het bercep

: Neen

30/06/1993
30/O91L993

Gunstig

LzlLOl1993

Vêrgunning

LzlLOlL993

Vergunning

Neen

Nêên

Neen

Neen

: Neen: Neen

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de
gewesteliJke stedenbouwkundlge ambtenaar?
Datum van de schorsing door de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar
Datum van de intrekklng van de beslissing door de gemeente
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse
regering verniêtigd?
Datum van de vernietiging van de beslissing van het
schepencollege door de Vlaamse regering
Is de vergunning vervallen?
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State?

Datum van de intrêkking van de aanvraag door de aanvrager
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit

86 MemTNGEN

I

87 AnrvRAAc roT srEDENBouwKUNDrcE ATTESTEN

I
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Steden bouwku ndig Uittreksel
Stad Gent
Datum t8-L2-202O

I
88 AlnvRAAc ror pL/ANoLocrscHE ATTEsTEn (xrruw srelsel)

89 AIIvRAAG Tor pt /AnotocrscHE ATTESTEx (ouo srercel)

B1O AnnvRAAG Tor pLANoLoGrscllE ArrEsïEtt (2OO9)
I

811 BouwMrsDRrJvEN

I

812 PUIIBATEN

I
813 PUTTSCHADE

I
B I 4 AlnvRAAc ror vERKAvELTNGsvERc uNNrNc ( 2OO9 )
I
B I 5 AITvRAAG Tor vERKAvELrNcsvERcuNNrNG
(nuouexRecltrElrrKE REcHrspERsoNEr{ EN vIÍERKEN vAN AIcEMEEN BETANG 2OO9)

I

816 AnnvRAAG Tor vERKAvEtrNGsvERcuNNrNc (rreuw sresrl)
I
81 7 AnnvRAAc ror vERKAvEtrNGsvERGuNllrNc
(nuauerRËcltrElrJKE REcHTspERsoNEN EN wERKEN vAN ALGEMEEN reune)

818 AInvRAAG Tor vERKAvEITNGSvERGUNNTNc (ouo sremel)

819 GrsouwEÍr
Dc volgende informatie ir ln hct register opgcnomcn.

Dossiernummer : 44O2L-2O11-171401

5
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Stedenbouwku ndig Uittreksel
Stad Gent
Datum L8-L2-2020

Functie van het gebouw : Wonen

Werd door enig bewusmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd
is voor de inwerkingtreding van de wêt van 29 maart 1962?
Zo ja, dan bestaat het vermoêden dat de constructie als vergund moet
worden beschouwd.

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd
is na de lnwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet
worden beschouwd, indien dê overheid niet kan aantonen door enig
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklarlngen, zoals door middel
van een goedgekeurd bouwplan, een pnoces-veóaal of een
bezwaarschrift dat de constructie in overtrêding werd opgericht.

Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het
vergunningenregister

Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied

Ja

Neen

30l06l20lt

Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwisilngen

82 1 AnnvuLLEr{DE TNFoRMATTE

/
822 oucEvrNGsvERcuNNrNc

/

Nee

Nee

Opurnrtrcen

Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager
opgegeven percêelsnummers is opgenomen in het vergunningênregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat
deze lnformatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewuzigd zun.

Het feit dat Ín het vergunningenregister vêrmeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
bestaat, betêkent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met diê vergunning of dat alles wat
vergund is, ook effiectief uitgevoerd is.

Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Rulmtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen
verantwoordeliJk voor de overeenstemming van het vergunningenrêgister met de stukken die erin moeten worden
opgenomen.

Door dit uittreksêl is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.
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Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum L8-L2-2020

G. DCTEITOFCAVE VAN DE IN HET PIÁNIIENR,EGISTEROPGENO]IIEN INFORIIATIE

C 1 RU P (cewrsreutK RUrtrlrELrJK urwoERrnesnmn )
Het volgcndc gcwcsbliik rulmteliik uitnocringsplan ig van to€pa$ang.

Plannummer
Naam ruimteliJk uitvoeringsPlan
Juridische status
Datum beslissing
Plannummer deelgêbied
Naam deelgebied
Bestemming(en) van het Perc€el

Plannummêr
Naam gewestplan
Datum goedkeuring
Bestemming(en) van het perceel

C 2 RU P ( nnovrncrAAl RUTMTELTIK urwoEnrncsnlaru )

I

C3 RUP (crneenrclrJK RuTMTELTJK urrvoEnrnesnun)

/
C4 RTCXT OP VOORKOOP IN TIET KADER VAN HET DECREET RUIMTETIXKE ORDENING

Het Agêntschap voor Geografische Informatle Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking
van nét Geogràfisch themábestand'Vlaamse voorkooprechtên'Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten
venvijzen wij u naar volgende website htto://www.geopunt.be (themabestand recht van voorkoop)

C5 GewesrPtAN

Hct volgcnde gcwèstplan is van tocpaseing.

02000_2. 1 2_00 1 26_0000 1
Afbakening grootstedeliik gebied Gent
DV
t6lLzlzOOs

maar niet gelegen zijn in eên deelgebied waarvoor voorschriften werden
vastgelegd

GWP_02000_222_0000 1_0000 1
GEWESTPIÁN GENTSE EN KANMLZONE
L4lO9lL977
woongebieden

Extra infurmatiê over de bestêmming:
Woongebleden
De woóngebieden ziJn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, diensWerlening, ambacht en kleinbedriJf voor zover
deze takén van becligf om redenen van goede rutmtelijkê ordening niet in een daartoe aangêwêzen gêbied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor
toeristische voorzieningenf voor agrarische bedrijven.
Deze bedriJven, vooziéningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zljn
met de onmiOO'ett6te omgdving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting
en de toepassing van de ontwerp-gêwestplannen en de gewestplannen).

C6n APA (AlcrnreN PlÁN vAN AANLEc)

C6s BPA (errzotoER PLAN vAN AANLEG)

7



Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum L8-t2-2O20

C8 VenxevELrNGsvERoRDENrNG

Momenteel is êr geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent.

C9 SrrorNBouwKuNDrcE vERoRDENTNG

De volgendc stedenbouwkundigc verordening is van tocpassing.

C7 BouwvERoRDENrNc

De volgcndG bouwverordening is van tocpaseing.

Plannummer
Naam bouwverordening
Datum goedkeuring

Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

02000_2.3 1_00001_00001
Gêwêsteluke bouwverordening inzake wegen voor voetgangêrsverkeer
29104/L997

: SVO_44021_233_00005_00001: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordenlng raamprostitutie

svo_02000_233_00003_0000 1
Gewestel ijke verorden i n g i nzake openluchtrecreatieve verbliJven en de
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrfven
o81o712005

: SVO_44021_233_00001_00004: Algemeen Bouwreglement

23l04nOrs

C9 SrroeNBouwKUNDrcE vERoRDENTNG

De volgcnde stedcnbouwkundige verotdcning is van tocpassing,

Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

C9 SreoeNBouwKUNDrGE vERoRDENTNc

De volgcnde stedenbouwkundigc vcrordcning ic van tocpassing.

Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

C9 SrrorNBouwKUNDrGE vERoRDENTNG

De volgende rtedenbouwkundige vcrordcning is van tocpassing.

svo_o2000_233_00002_00002
Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen,
buffervoozieningen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater
o5lo7l2ot3

Plannummer
Naam stêdenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring L7lO7/2OL4

C9 SreoeNBouwKUNDrcE vERoRDENTNG

De volgendc atcdcnbouwkundigc veroldening is van to€passing.
8



Steden bouwku ndig Uittreksel
Stad Gent
Datum t8-L2-2020

Plannummer
Naam stedênbouwkundige
verordening
Datum goedkeurlng : O510612O09

C9 SreoeNBouwKuNDrcE vERoRDENTNG

De volgende stedenbouwkundige vclotdcning is van tocpassing.

svo_o2000_23 3_00004_00004
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toêgankêlijkheid

svo_02000_233_00006_0000 1
Gewestel ij ke stedenbouwkundi ge verorden i n g i nza ke breedba nd

09lo6l20L7

Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

ClO GEWESTELIJK ROOILIJNPTA]I IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE
ORDENING

C13 ONTEIGENING IN }IET KADER VAN HET DECREET RUIIITETIJKE ORDENING

/
C 14 AInvULLENDE TNFoRMATTE

I
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Stedenbouwkundig Uittreksel
Stad Gent
Datum L8-L2-2020

OpuenxrNGEN

Het uittreksel uit het plannenregistêr gêeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummeE na verloop van tud gewljzlgd zijn.

opgegevên
informatle

Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat
wat werkeluk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is. ook effectief is
uitgevoerd.

Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenlng is hêt college van burgemêester ên schepenen
verantwoordelijk voor de overeenstêmming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden
opgenomen.

Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het dêcreet ruimteluke ordening. Hêt ls niet
uitgêsloten dat er plannen opgemaaK op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring
op het perceel leggen.

Met vriendel ijke groeten,

Namens het college van burgemeester en schepenenl

Algemeen directeur voor de burgemeester
bij delegatiebesluit van 24 januan 2019

Mieke Hullebroeck

6e

Filip \Matteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en

Stedenbouw
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Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum t8-L2-2O20

D. AnxvutLEl{DE INLIC}ITXNGEN

Booem
Werden er bodemonderzoeken uitgevoerd op dit perc€el ?

Zijn er op dit perceel Vlarem-milieuvergunningen afgeleverd voor rislco-inrichtingen zoals bedoeld
in kolom 8 van biJlage 1 van Vlarem II ?

Zijn er op dit perreel Arab-êxploitatievergunningen afgeleverd voor risico-lnrichtingen zoals
bedoeld in kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II?

Zijn er op dit percêel calamiteiten gekend?

Mrueu/oMcEvTNGsvERGUNNTNGEN voLGENs Vlanrn
Zijn er op dit pereel geldige VlÁREll-mllieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend?

BosgeHren & NATUUR

IÊil!ÍE
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB):
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent (tel. 02 553 81 02) mail: anb@vlaanderen.be
http : //www. natuu renbos. be

HursvesrrNc EN Econoure

: Necn

: Ncen

: NCGn

gncdlt
De bovenstaande gegevens worden venstreK op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens
van de gemeentêlijke inventaris van risÍcogronden, die momenteel nog steeds wordt
vervolledigd ên bijgewerK conform dê bepalingen van het Bodemdecreet.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diênst Milieu en Klimaat: 091268 23 OL, milieuenklimaat@stad.gent

Nccn

: Ncen

Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de
Vlaamse Wooncode door de burgemeester?

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring

Er is een procedure ongeschiK-/onbewoonbaarheid opgestart
volgens de vlaamse Wooncode?
Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester
van Stad Gent?

Datum uitrelking conformiteitsattest

Het onroerênd goed is opgenomên in de stedeluke inventaris
van leegstaande gebouwen of woningen?

Datum opname inventaris leegstand
Hêt onroerênd goed ls opgenomen in de stedeluke inventaris
van verwaarloosde gebouwen of woningen?

Datum opname invêntaris verwaarlozing

Een conformiteitsatt€st werd geweigerd door dê burgemeester : Neen
van St:ld Gent?

Datum weigering conÍormiteitsattest :

Neen

Neen

Nèen

Neen

Neen


