
Van: Gemeente De Pinte - Bouwen Bouwen@depinte.be
Onderwerp: RE: Polderdreef 52 9840 De Pinte

Datum: 14 april 2022 om 12:28
Aan: Daphne Fraeye daphne@irres.be

Beste
 
 
Omdat er met heel veel elementen dient rekening gehouden kunnen wij u geen sluitend
antwoord geven op uw vraag over de mogelijkheden van handel / kantoor /  praktijkruimte
en of dat op dit perceel mogelijk is. Alles hangt af van de aard en de omvang van de
inrichting in relatie tot de specifiek ruimtelijke context van het perceel en de omgeving.
 
Ik kan u wel verwijzen naar de op het perceel van toepassing zijnde stedenbouwkundige
voorschriften waar, wat onze gemeentelijke voorschriften betreft, verwezen wordt naar de
mogelijkheden tot het voorzien van handel / praktijkfunctie als ondergeschikte functie bij
het wonen. Eén van de randvoorwaarden is wel dat er voldoende parkeerplaatsen
kunnen voorzien worden op het eigen terrein en dat de oprit – volgens de huidige
beleidsvisie – ter hoogte van de rooilijn beperkt wordt tot maximaal 4 meter breedte, wat
bij een beperkte oppervlakte mogelijks een probleem kan zijn.
 
Het betreffen: de verkaveling Polderdreef nr. 85 van 29/12/1972 (lot 5) en latere wijziging
verkaveling nr. 417 van 5/12/2005 (lot 5) en de gemeentelijke stedenbouwkundige
voorschriften van 27/08/2012 (de begrippen, de algemene voorschriften en de
voorschriften van artikel 1 zijn van toepassing).
 
Meer en officiële informatie over de ruimtelijke context, afgeleverde vergunningen,
mogelijks –gekende - bouwmisdrijven etc. en van toepassing zijnde plannen kunt u
bekomen via de stedenbouwkundige inlichtingen / het stedenbouwkundig uittreksel: zie:
https://www.depinte.be/notariele-inlichtingen-en-stedenbouwkundige-uittreksels
 
Om enige zekerheid te krijgen over de vergunningsmogelijkheden van een project of uw
specifieke vraag raden wij u een stedenbouwkundig attest aan te vragen. Meer informatie
hierover vindt u op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest
 
 
Deze mail heeft een louter informatief karakter en houdt geen enkele verbintenis in noch
de volledigheid in inzake de beoordeling van concrete bouw-projecten en/of -plannen.
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Dienst Bouwen

Gemeente De Pinte
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte (ingang langs de rode luifel - Baron de Gieylaan)
tel. 09 280 80 22
bouwen@depinte.be
www.depinte.be
  

 
Corona-virus (Covid-19): maatregelen Lokaal bestuur De Pinte:
www.depinte.be/stopcorona
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Van: Daphne Fraeye [mailto:daphne@irres.be] 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:41
Aan: Gemeente De Pinte - Bouwen <Bouwen@depinte.be>
Onderwerp: Polderdreef 52 9840 De Pinte
 
Geachte gemeente De Pinte,
 
 
 
Wij zijn aangesteld voor de verkoop van bovenvermeld onroerend goed.
 
Gelieve mij te informeren wat de mogelijkheden/verplichtingen zijn voor de kandidaat-
koper qua handel/kantoor/praktijk.
 
 
Alvast bedankt.
 

Met hartelijke groeten,

 

 

Daphne Fraeye

Vastgoedmakelaar

daphne@irres.be

0472 454 007

Kortrijksesteenweg 19

9830 Sint-Martens-Latem

  
    

www.irres.be
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