
Uittreksel uit het plannenregister 
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A.       LIGGING VAN HET TERREIN 

 
 

Kadastrale afdeling 
 
1 AFD/NAZARETH  

Sectie 
 
D  

Perceelnummer 
 
44048_D_0561_A_003_00  

Ligging 
 
LAKENMEERSTR 24  

 

B.       GEMEENTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 
 

Naam 
 
RUP Zonevreemde woningen  

Type Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Plan id 
 
RUP_44048_214_00005_00001  

Datum goedkeuring 
 
07/09/2006  

Processtap 
 
Definitieve Vaststelling  

 
 

Naam 

 
Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van 
huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de 
openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater 
afkomstig van particuliere woningen  

Type Gemeentelijke bouwverordening 

Plan id 
 
BVO_44048_231_00021_00001  

Datum goedkeuring 
 
08/11/1999  

Processtap 
 
Besluit tot Goedkeuring  

 
 

Naam 
 
Bouwverordening met betrekking tot de beplantingen  

Type Gemeentelijke bouwverordening 

Plan id 
 
BVO_44048_231_00022_00001  

Datum goedkeuring 
 
22/04/1986  

Processtap  



Besluit tot Goedkeuring  

 
 

Naam 
 
Gemeentelijke verordening met betrekking tot het 
overwelven van baangrachten  

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id 
 
SVO_44048_233_00021_00001  

Datum goedkeuring 
 
19/04/2004  

Processtap 
 
Besluit tot Goedkeuring  

 
 

Naam 

 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met 
betrekking tot het voorafgaandelijk storten van een 
borgsom inzake de aanleg van groenbuffers inclusief 
gevelbegroeiing.  

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id 
 
SVO_44048_233_00022_00001  

Datum goedkeuring 
 
10/05/2007  

Processtap 
 
Besluit tot Goedkeuring  

 
 

C.       PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 
 

Naam 
 
Provinciale stedenbouwkundige verordening 
"Weekendverblijven en openluchtrecreatieve terreinen"  

Type Provinciale stedenbouwkundige verordening 

Plan id 
 
SVO_40000_233_00011_00001  

Datum goedkeuring 
 
04/07/2012  

Processtap 
 
Besluit tot Goedkeuring  

 
 

D.       GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN 

 
 

Naam 
 
Gewestplan Oudenaarde  

Type Gewestplan 

Plan id 
 
GWP_02000_222_00011_00001  

Datum goedkeuring 
 
24/02/1977  

Processtap  



Besluit tot Goedkeuring  

Bestemming 
 
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, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater  

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id 
 
SVO_02000_233_00001_00003  

Datum goedkeuring 
 
10/09/2010  

Processtap 
 
Besluit tot Goedkeuring  

 
 

Naam 

 
Algemene stedenbouwkundige verordening inzake 
stedenbouwkundige voorschriften voor 
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 
 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid  

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id 
 
SVO_02000_233_00003_00004  

Datum goedkeuring 
 
10/06/2011  

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  

 
 

E.       OPMERKINGEN 

 

1° Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers 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 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is 
het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het 
plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen. 

 
 

Hoogachtend, 
namens het College van burgemeester en schepenen, 

 

 
 
 
 
Steven Van de Velde 
algemeen directeur 

 
 
 
 

Thomas Van Ongeval 
wnd. burgemeester 
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