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STEDENBOUWKUNDIGE
PROCEDURE

VERGUNNING VOLGENS DE BIJZONDERE

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag ingediend door AG VESPA met
als adres Generaal Lemanstraat 55 bus 4 te 2Q18 ANTWERPEN ontvangen op 11t}5t2}1s.

De aanvraag heeft betrekking op een goed met als ligging Langstraat 91 te2140 ANTWERPEN en met
als kadastrale omschrijving ANTWERPEN: 24" ald., sectie A, nummer(s): 35'154

Het betreft een aanvraag tot afbraak en wederopbouw van een ééngezinswoning.

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in
het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De aanvraag is op 12106/2015 ontvankelijk en volledig bevonden op basis van artikel 4.7.26.93. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar motiveert haar standpunt als volgt:

SteoeNsouwxuttolce gnslscecevENs utr DE pLANNEN vAN AANLEG / RUTMTELUKE utrvoERtNGspLANNEN

Liqqing volqens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften
De aanvraag is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 0311011979) gelegen in een woongebied.
ln deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daaftoe
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedriiven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgewng.

Ligging volqens het uitvoerinqsplan + biihorende voorschriften
Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk uitvoeringsplan afbakening grootstedelijk
gebied Antwerpen.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestplan

Afwijkingen van stedenbouwkundiqe voorschriften
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De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van de bouwcode. Het ontwerp wijkt af op het

volgende punten:
Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen
De plaatsen zijn deels ondergronds en bereikbaar door een trap. Een fietsgoot is echter niet voorzien

Artikel 43 Septische putten
De septische put heeft een inhoud van slechts 1500 liter. Deze moet 2000 liter zijn

VoonscxRlrteru ole volceru u¡t veRonoe¡¡lruGeru

De volgende verordeningen zijn van toepassing:
Het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater.

Gemeentelij ke verorden in gen
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april2014, goedgekeurd bij besluit van de

deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014 en van kracht sinds 25 oktober 2014

ExreRHe ADVTEzEN

Op 12106120'15 heb ik advies gevraagd aan cbs - Antwerpen.
Dit advies werd uitgebracht op 2711112015 en ontvangen op 0311212015. Het advies is gunstig met

voorwaarden.

Artikel 5 van het decreet van 30 juni 1993 inzake de bescherming van het archeologisch patrimonium

bepaalt dat voor alle vergunningsaanvragen, ingediend overeenkomstig artikel 4.7.1 S1,2o van de

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de vergunningverlenende overheid verplicht is binnen dertig dagen
na ontvangst van het dossier advies in te winnen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Op 1210612015 heb ik dit advies gevraagd.
Dit advies werd uitgebracht op 2410612015 en ontvangen op 2410612015. Het advies is gunstig.

HET oPENBAAR ONDERZOEK

ln toepassing van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de Vlaamse regering van 5
mei 2000, en latere wijzigingen, betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen, is de aanvraag onderuvorpen aan een

openbaar onderzoek.
De aanvraag is verzonden naar de gemeente ANTWERPEN voor de organisatie van het openbaar
onderzoek. Het vond plaats van 29.06.2015 tot 29.07.2015. Er werden geen bezwaren ingediend.

BESCHRUVING VAN DE OMGEVING EN DE AANVRAAG

Het betreft een aanvraag tot afbraak en wederopbouw van een ééngezinswoning.
De huidige woning wordt afgebroken.
Er wordt een nieuwe eengezinswoning gebouwd met drie bouwlagen, afgewerkt met een plat
dak. ln de woning wordt met split-levels gewerkt, waarbij de voorbouw 162 cm boven de pas van het

voetpad ligt. Op het gelijkvloers - op tuinniveau - bevinden zich de eetruimte en een
toilet. Verder naar boven liggen de keuken (vooraan), zitruimte (achteraan), polyvalente
ruimte (vooraan) en bovenaan 2 slaapkamers, een badkamer en toilet. ln de kelder worden de

berging en de technische ruimte voorzien.
De kroonlijst wordt verhoogd, maar de hoogte van de bestaande kroonlijst wordt visueel wel
doorgetrokken.
De gevel bestaat uit gevelmetselwerk in lichtgrijze steen. Horizontale stroken bezitten
afwisselend een ander metselwerkverband (Vlaams verband met en zonder uitstekende
koppen, claustra), ertussen worden ook nog betonlateien geïntegreerd.
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Het buitenschrijnwerk wordt in hout uitgevoerd

Wttentoers
Overeenkomstig artikel I van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betretfende het integraal
waterbeleid dient de aanvraag ondenruorpen te worden aan de watertoets. Het Besluit van de Vlaamse
Regering van20 juli2006 (BS 31/10/2006)en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de
toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen
van artikel 5 van het decreet integraalwaterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in overstromingsgevoelig gebied,
zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Beoonoeurc vt¡l oe coeoe Rullutetuxe oRoeu¡¡c
De stedenbouwkundige geschiktheid van het ontwerp dient aan de hand van de geldende
voorschriften te worden beoordeeld.
Het ontwerp wijkt af op twee artikels van de bouwcode. Dit wordt meegenomen in de vergunning.
Bij het beoordelen van de aanvraag behoort het tevens tot de autonome bevoegdheid van de
vergunningverlenende overheid te oordelen of een bouwwerk verenigbaar is met de goede ruimtelijke
ordening.
De voorliggende aanvraag doet geen afbreuk aan de schaal en vormgeving van de bebouwing
in de omgeving, bijgevolg is het in harmonie met de omliggende gebouwen.
Gelet op het voorgaande is de aanvraag onder voonryaarden stedenbouwkundig aanvaardbaar
en aldus vatbaar voor vergunning. De goede ruimtelijke ordening wordt niet in het gedrang gebracht.

AlcerueHe coNcLUstE
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan gebracht worden mits het
opleggen van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat
het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke
omgeving.

2I JAI, 20t6
BIJGEVOLG WORDT OP HET VOLGENDE BESLIST:

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is

1'het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per
beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor
vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen;
2'de volgende vooruvaarden na te leven:

- de fietsstalplaatsen bereikbaar maken door middel van een trap met fietsgoot ;

- een septische put van minimaal 2000 liter te voorzien.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, nodig als uitvoering van andere regelgevingen.

vervolg van 8.00/1 I 002/"1 1 286.1



Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
1. het college van burgemeester en schepenen van ANTWERPEN,
2. de Coördinator Erfgoedbeheer van onroerend erfgoed,
3. de heer Geert De Grave, stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Antwerpen

Het energieprestatiedossiernummer van deze vergunning is: 11002/A/8.00/11002111286-1

Te Antwerpen,

De gewesteliik
stcdenbouwkundig a'mbtenaar

Kirsten De Reu

È'

vervolg van 8.00/1 I 00211 1286J



Belangrijke bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning

Art.4.6.1. Een stedenbouwkundige vergunning geldt voor een onbepaalde duur, behoudens indien uitdrukkelijk
anders vermeld.

Ar1.4.6.2. $1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de
volgende gevallen:
1o de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de

vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2" de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3' de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van
de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de
vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. ln dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

lndien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende
fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de betrokken fase.

s2t1
$3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet
afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van
de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de
bouwfysische vereisten.

Art. 4.6.3. De Vlaamse Regering kan nadere regelen bepalen op het vlak van de stedenbouwkundige vergunningen
voor een bepaalde duur, in het bijzonder de minimale en maximale geldigheidsduur ervan.

Openbaarheid van de vergunning

Att.4.7.26. $4. Ten aanzien van ontvankelijke vergunningsaanvragen wordt verder gehandeld overeenkomstig de
hiernavolgende regelen :

10 ( )
6' een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een

periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De
aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De
gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan door de
aanvrager binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van een afschrift
van de uitdrukkelijke beslissing tot verlening van de vergunning. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de
inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen;

7o de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld
in artikel 4.7 .21 , $2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.

Van een vergunning, afgegeven binnen de bijzondere procedure, mag gebruik worden gemaakt vanaf de
zesendertigste dag na de dag van aanplakking. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, 52.

$5. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van dit artikel.

Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding

Art.4.5.1. $1. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is,
wordt voor de toepassing van artikel 5, 52, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
beschouwd als:
1" definitief verleend: vanaf dë datum waarop van de stedenbouwkundige vergunning gebruik kan worden

gemaakt overeenkomstig artikel 4.7.19, $3, artikel 4.7.23, $5, dan welartikel 4.7.26, 54, tweede lid;



6

2" definitief geweigerd: vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de

stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

g2. Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting ergunning nodig is of die

ðnderworpen is aan de metãingspticnt coñform het decreet van de milieuvergunning, wordt

geschorsi zolang de milieuvergì.rnning niet defìnitief werd verlee I 5' 51' van het decreet van

ãA ¡uni 1985 beireffende de,iitieuuãrgrnning of de melding niet is gebeurd. Als het gaat om met toepassing van

aftikel4.2.2 meldingsplichtige handelingen, wordt de uitvoerbaarheid van de melding opgeschort.

ln het geval, vermeld in het eerste lid, gaat de termijn van twee jaar. bepaald in artikel 4.6.2, 51, eerste lid' 1', pas in

op Oe ðag dat de milieuvergunning definitief wordt verleend, respectievelijk de melding is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel defìnitief geweigerd in de zin van artikel 5, $1, van het decreet uan28 juni 1985

betreffende de milieuvergünning, dan vervalt ðe steãenbouwkundige vergunning van rechtswege. Het verval van de

stedenbouwkundige ver"gunnin-g wordt door de instantie die dè milieuvergunning heeft geweigerd onverwijld

meegedeeld aan ãe 
""n-ur"g"r-"n 

de overheid die de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend. Als het gaat

om 
-met 

toepassing uan ãrtikel 4.2.2 meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden

uitgevoerd.

Beroepsmogelijkheden

Art. 4.8.1. Er wordt een Raad voor vergunningsbetwistingen opgericht, hierna de Raad te noemen.

Att. 4.8.2. De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die

worden ingesteld tot vernietiging van:
j. vérgunningsbestissingãn, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste

administratieve aanleg, betreffende het afgeven of weigeren van een vergunning;

Z. valideringsbeslissingeî, zijnde bestuurlijke beslissingen houdende de validering of de weigering tot

validering van een as-builtattest,
3" registratiébeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie als "vergund geacht" wordt

op-g"nor"n in het úergunningenregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt.

Art. 4.8.11. $1. De beroepen bij de Raad kunnen door de volgende personen worden ingesteld:
j" de ãanvrager vän de'vergunning of van het as-builtattest, respectievelijk de persoon die beschikt over

zakelijke o-f persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitmaakt van een

registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt;

2' de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen;
3. elke natuurlijke persoon of reóntspeisoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan

ondervinden als gevolg van de vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing;

4o procesbekwar""u"r"-nigingen dið optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de

vergunnings-, valideringõ- õf registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over

een duurzame en effec mstig de statuten;

5o de leidend ambtenaar , bij afwezigheid, diens gemachtigde voor vergunningen die

afgegeven zijn binnen beiralve in de gevallen, vermeld in artikel 4.7'19, $1, derde

tid;
6. de leidend ambtenaar of, bij afwezigheid, diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe

de adviserende instantie beñoort, aãngewezen krachtens artikel 4.7.16, $1, eerste lid, respectievelijk artikel

4.7.26, 54, 2', op voonivaarde dat diJinstantie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies

werd verzocht;
7" het college van burgemeester en schepenen voor vergunningen, afgeggve¡^binnen de bijzondere

procedure-, op voonvaãrde dat het tijdig advies heeft verstrekt krachtens arlikel 4.7.26, $ 4, eerste lid, 2', of

ten onrechte niet om advies werd verzocht.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft bestreden

door middel van het daartoe openstaande geoiganiseerd administratief beroep bij de deputatie, wordt geacht te

hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad te wenden'

g2. De beroepen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:

1" wat betreft vergunningsbeslissingen:
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;

b) hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen,
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wat betreft valideringsbeslissingen:
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de opname in het vergunningenregister, in alle andere gevallen;
wat betreft registratiebeslissingen:
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is;
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de
gemeente, bij de provincie, en ook bij Ruimte Vlaanderen. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw doséier.
Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Zoekadres

De teksten van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening evenals de diverse uitvoeringsbesluiten, zijn terug te vinden
op de website: www. ruimtelijkeordening, be.
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Motivering

Aanleidins en context

^ AIITONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER ENAanvragers: 
STADSPROJECTEN - vESpA

3;#r1"*"t afbraak en wederopbouw van een eengezinswoning

Dossiernummer: ZBOlB,lPl2}l 5 I 608

Juridische prond
De vlaamse codex Ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.

Reseleevins: bevoeedheid
In toepassing van artikel4.T -26 $ 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening dient het college advies uit te
brengen aan het Vlaamse gewest over een aanvraag tot stedenbouwkundige verg"unning.

Argumentatie
Het college beslist op basis van het bijgevoegd stedenbouwkundig verslag.

Finan sevolsen
Nee

Grote Markt I - 2000 Antwerpen

i nt'o(rJstad.antwer.perr beI / lt
STAD ANIWERPEN



Besluit

Artikel 1

Het college beslist het gunstig advies, zoals geformuleerd in het bijgevoegd stedenbouwkundig
verslag, goed te keuren voor een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning, onder volgende
voor-waarden:

l. de fietsstalplaatsen bereikbaar maken door middel van een trap met fietsgoot ;

2. een septische put van minimaal2000 liter te voorzien.

Artikel2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
Artikel3
Het college geeft opdracht aan:

Dienst lTaak
SWA//SVlHet advies te bezorgen aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar

Bijlagen

l.20151608.pdf

Grote Markt I - 2000 Antu'erpen

inf'o(if stad.an twerpelt.be
STAD ANfU'ERPEN
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Feiten en context

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het Departement
Ruimte Vlaanderen, afdeling Antwerpen, in toepassing van de bijzondere procedure van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verzoekt het college om:
- een openbaar onderzoek te organiseren;
- een advies uit te brengen over de aanvraa1.

Aanvrager: Steven Decloedt namens AUToNooM GEMEENTEBEDRIJF VooR
VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA autogemb, Generaal
Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen
Ligging van het perceel: Langstraatgl,2140 Borgerhout (Antwerpen)
Kadastrale gegevens: (afd.24) sectie A 351 54
De aanvraag omvat: afbraak en wederopbouw van een eengezinswoning
Ontvangst adviesvraag: l0 juni 2015
Dossiernummer: 20151608

Fasering

Ontvangst adviesvraag l0juni 2015
Opening openbaar onderzoek 29 iuni2015
Afsluiten openbaar onderzoek 29 iuli 2015

Procedurestap Datum

Juridische grond

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening enzijn uitvoeringsbesluiten zijnvan toepassing.

Stedenbouwkundige gegevens uit de plannen van aanleg, de ruimtelijke
uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van
3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde
gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor
handel, dienstverlening, ambacht en kleìnbednjf voor zover deze taken van bedrijf om
redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen) voor agrarische bedrijven. Deze
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellìjke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en
de gewestplannen.)

3tlt
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De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.

Gemeentelijke verordeningen
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014, goedgekeurd brj besluit van de
deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014 en van kracht sinds
25 oktober 2014.

Argumentatie

Openbaar onderzoek
Wettelüke bepalineen afhankelijk van de aanvraag
Overeenkomstig het besluit van 5 mei 2000 van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd,
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen
en verkavelingsaanvragen, moet de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning openbaar
gemaakt worden als de werken enlof handelingen betrekking hebben op:
artikel 3, $ 3, 13": aanvragen waarbij scheidsmuren of muren, die in aanmerking komen voor
mandeligheid of gemene eigendom, worden opgericht, uitgebreid of afgebroken.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd openbaar gemaakt van 29 juni 201 5 tot
29 juli20t5.

Het proces-verbaal van openbaar onderzoek werd opgesteld op datum van 3 I juli 2015.

lnventaris van de bezwaarschriften
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Toetsing aan de wettelijke en reglementaire verordeningen
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het
gewestplan.

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van de bouwcode. Het ontwerp wijkt af op het
volgende punten:

Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen

S1 Parkeer- en stallingsnonnen:
1" Er moeten fietsstal- en fietsparkeerplaatsen voorzien worden in volgende gevallen:

i) BU een woonfunctie: indien het een nieuwbouw, een herbouw, een
functiewijziging naar een woonfunctie erVof een venneerdering van het aantal
woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde ofvergund geachte
situatie beh'eft.

Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een vermeerdering
van het aantal woongelegenheden dienen enkel de bijkomende woongelegenheden aan de
norrnen van onderdeel2" te voldoen.
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ii) Bij functies anders dan wonen: indien het een nieuwbouw, een herbouw, een
functiewijziging of een volume-uitbreiding ten opzichte van de bestaande en
vergunde of vergund geachte siruatie betreft.

Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een volume-
uitbreiding en/of functiewijziging naar een andere functie dan wonen dient enkel de
oppervlakte die wordt toegevoegd of van functie wordt gewijzigd in rekening te worden
geblacht voor de berekening van het aantal fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen.

2" [n toepassing van $ l, I o van dit artikel gelden per functiecategorie volgende minimaal
/Lù1,OI\WWr I

Functie Fietsstalplaatsen voor
bewoners, personeel of
leerlingen

Fietsparkeerplaatsen
voor bezoekers

Wonen I plaats per slaapkamer * I
extra plaats

Kamerwoning/
studentenkamer

I plaats per kamerwoning

Kantoren 1,25 plaats / 100m2 BVO*
Bedrijven en
groothandel

0,60 plaats / l00m' BVO*

Diensten,
detailhandel en

horeca

0,60 plaats / 100m'BVO+ 2 plaatsen / 100m'
BVO* van de publiek
toegankelijke delen

Scholen
- kleuteronderwijs:
- lager onderwijs:
- secundair
onderwijs

- 3 plaatsen / klaslokaal
- 9 plaatsen / klaslokaal
- 20 plaatsen / 100m'zBVO+

Andere functies,
waaronder: hoger
orrderwijs,
volwassenenonder
wus,
zorginstellingen,
sportcomplexen,
socio-culturele
instellingen,
gemeenschapsvoor
zieningen,...

Parkeernorm per
bouwaanvraag op basis van
het aantal bezoekers, de
schaal, het type van gebruik
en de capaciteit van de
openbare ruimte

Parkeernorm per
bouwaanvraag op basis
van het aantal
bezoekers, de schaal,
het type van gebruik en
de capaciteit van de
openbare ruimte

(*BVO : bruto-vloeroppervlakte)
Er wordt afgerond naar beneden indien het cijfer na de komma lager is dan 0,50. Er wordt
afgerond naar boven indien het cijfer na de komma groter of gelijk is aan 0,50.

3o Op gemotiveerd verzoek kan de vergunningverlenende overheid afivijkingen toestaan
op de bepalìngen zoals vermeld in $ I , 2o van dit artikel.

4" Indien een gebouw voor diensten, detailhandel, restaurant en/of café een bruto-
oppervlakte van minder darr 500 vierkante meter heeft, en lret geen voor- of zijtuin
heeft moeten er geen fietsparkeerplaatsen voorzien worden.

g2 Inrichtingsprincipes

aantal te realiseren fietsstal- en
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1o Een fietsstalplaats en een fietsparkeerplaats hebben elk een afmeting van minimaal 1,5
vierkante meter per fiets, inclusief circulatieruimte. Bij de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag dienen op het grondplan de hetsstalplaatsen en/of
hetsparkeerplaatsen met maatlijnen aangeduid te zijn, alsook het voorziene aantal. Uit
de plannen moet blijken dat de gekozen indeling en ruimte het aantallen stal- en
parkeerplaatsen, opgelegd in $1, 2o, kan realiseren,

2o De stalplaatsen en parkeerplaatsen voor fietsen kunnen ingepast worden binnen het
bouwvolume, in een specifieke constructie, een bijgebouw of in de tuinen en zijn
conform Artikel 12 "Levendige plint", Artikel2T "open ruimte" en Artikel23
"Minimale oppervlakte buitenruimte".

3" Indien de stal- en parkeerplaatsen ondergronds gerealiseerd worden moeten deze via
een goed toegankelijke helling, een trap met fietsgoot of een lift bereikbaar zijn.

4" Vanaf 30 fietsstal- of fietsparkeerplaatsen dient er minimaal I elektrisch oplaadpunt
aanwezig te zijn.Indien het aantal te voorziene fietsstalplaatsen van 30 of meer
fietsplaatsen opgedeeld wordt in verschìllende ruimten dient in elk van dezeruimten
een elektrisch oplaadpunt aanwezig te zijn.

De plaatsen ziin deels ondergronds en bereikbaar door een trap. Eenfietsgoot is echter niet
voorzien.

Artikel 43 Septische putten

S1 Het is verplicht om bij nieuwbouw, herbouw en/of verbouwingen waar het afvoerstelsel
van afual- en hemelwater kan aangepast worden een septische put te voorzien. De
verplichting tot het voorzien van een septische put vervalt voor volgende gebouwen:
1" gebouwen gelegen in de zone "individueel te optimaliseren buitengebied"
2" gebouwen die geen toilet bevatten

$2 Voor de dimensionering van septische putten gelden per gebouwcategorie volgende
gebruikersequivalenten :

Functie Gebruiksequivalent (GE)
Wonen I GE/slaapkamerr I extra

GE
Kantoren I GE / 20m'BVO*
Handel of diensten I GE / 150m2 BVO*
Bedrijvigheid, industrie of ambacht I GE / l50m'BVO*
Reca I plaats I 30m2 BVO*
Logies 2 GE I slaapkamer
Gemeenschapsfuncties 2GE ltoilet

( "BVO : bruto-vloeroppervlakte)

$3 Voor gebouwen in het centraal gebied en het collectief geoptimaliseerd buitengebied
moet de septische put voldoen aan volgende specifieke eigenschappen:
1" Alleen het n¡¡art water moet naar de septische put afgevoerd worden ter

voorbehandeling.
2" De afvoer van grijs water en de overloop van de septische put worden afwaarts van de

septische put, op het perceel, aan elkaar gekoppeld op de DWA-leiding.
3o Voor gebouwen met enkel een woonfunctie bedraagt de minimale inhoud :

i) tot en met 5 gebruikersequivalenten: 2000 liter
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¡¡) vanaf het 6de gebruikersequivalent: bijkomend 300 liter per gebruikersequivalent
iii) vanaf het I I de gebruikersequivalent: bijkom end 225 liter aanwllend volume per

gebruikersequivalent.
4" voor gebouwen met een andere functie bedraagt de minimale inhoud:

i) tot en met 3.000 liter voor de eerste 5 gebruikersequivalenten, met een minimum
van 2.000 liter;

ii) Vanaf het 6de gebruikersequivalent: bijkomend 600 liter per gebruikersequivalent;
iii) Vanaf het I lde gebruikersequivalent: bijkomend 450 liter per

gebruikersequivalent. (. ..)

De septische put heeft een inhoud van slechts 1500 liter. Deze moet 2000 liter zijn.

Parkeerparagraaf
Het algemene principe is dat elke bouwaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te
vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar
domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien, het
zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeernorrnen uit de bouwcode (tabel) worden de facto de algemene beleidslijn voor
bouwen, verbouwen en verrnoerderen en functiewijzigingen. \üy'aar mogelijk om parking te
bouwen dient dit maximaal te gebeuren. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke
parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

Voorliggende aanvfaag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0
parkeerplaatsen. Het betreft een ééngezinswoning. Op basis van de
collegebeslissing van27 maart 2015 (Jaarnummer 2015_CBS _02614) over de
beleidslijn parkeren kan de behoefte worden bijgesteld. Voorliggende aanvraag
wordt bijgevolg vrijgesteld van het realiseren van een autoparkeerplaats.

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0
Dit aantal is toereikend.

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0
Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de
werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en
autoparkeerplaatsen.

Artikel 30 van de bouwcode: "Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen"

S1 Parkeer- en stallingsnormen:
1'Bij gebouwen met een voorgevelbreedte van meer dan 8 meter (zie ook: Artikel 12

"Levendige plint" $3. lo) moeten autostal- en autoparkeerplaatsen voorzien worden in
volgende gevallen:
i) Bij woonfunctie: indien het een nieuwbouw, een herbouw enlof een veñneerdering

van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of
vergund geachte situatie betreft. Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt
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aangevraagd voor enkel een vermeerdering van het aantal woongelegenheden
dienen enkel de bijkornende woongelegenheden aan de norrnen van onderdeel2"
te voldoen.

ii) Bij functies anders dan wonen: indien het een nieuwbouw, een herbouw en/of een
volume-uitbreidingen ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund
geachte situatie betreft. Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt
aangevraagd voor een volume-uitbreiding of functiewijziging dient enkel de
oppervlakte die wordt toegevoegd of van functie wordt gewljzigd in rekening te
worden gebracht voor de berekening van het aantal autostalplaatsen en
autoparkeerplaatsen.

$2 ln toepassing van $1, 1' van dit artikel gelden per functiecategorie volgende minimaal aantal
te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen:

centrumgebied centrumschil overig gebied

Woonproj ect met maximaal
5 wooneenheden

1 / wonìng I / woning 1 / woning

Woon- of gemengd project
met meer dan 5

wooneenheden:
- woningen > 90m'
- woningen (60m't/m 90
m')
- woningen < 60m'

- 1,35 / woning
- 1,2 /woning
- 1,05 / woning

- 1,55 / woning
- 1,35 / woning
- 1,1 I woning

- I,8 lwoning
- 1,55 / worring
- 1,25 / woning

Sociale koopwoning tl wonlng U \Ã/onlng 1l worung

Sociale huurwoning 0,6-0,9 / woning 0,6-0,9 / woning 0,75-0,9 I
woning

Kamerwoning /
studentenkamer

0,15 lkamer 0,25 lkamer 0,25 lkamer

Assistentiewoning 0,4 lkamer I / kamer tJt kamer
'Woonzorgcentrum

0,61
wooneenheid

0,6 I
wooneenheid

0,6 I
wooneenheid

Kantoor niet in
stationsomgeving

l,l0 I 100m2
bvo

1,55 I 100m'zbv< 1,65 I l00m'bvc

Kantoor in
stationsomgeving

- A'pen-
Centraal:0,6 I
100 m'?

- A'pen-
Berchem:
0,8 / 100m,
- A'pen-Zuid:
I / l00m'

dtUt(leel
be:o¿ket'.ç

¡tct'.firtrt'tic
(ittl'seare¡tcrr

itt uot'ttr)

0.3

(), _l

03
0,.1

0,2

0,3

6()0i,

< t).

5',!¡,
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Detailhandel (< 500m'? bvo) op maat op maat op maat

Detailhandel
(500m'zbvo t/m 1.500m'z
bvo)

3,3 I 100 m2 bvc 4,3 / 100m'?bvo 4,7 / l00m2bvo

Detailhandel
(> 1.500m'?bvo)

4,7 I 100m2 bvo 5,3 / 100m'?bvo 6,0 / 100m2 bvo

horeca op maat op maat op maat

Crèche (> 500m'?bvo) 0,6 / 100m2bvo 0,7 / 100m2 bvo 0,9 / 100m'?bvo

Basisonderwijs 0,T5lleslokaal 0,75 lleslokaal 0,75 lleslokaal
Secundair onderwijs 3,3 /100

leerlingen
4,0 ll00
leerlingen

4,3 lt00
leerlingen

Hoger onderwijs op maat op maat op maat

Volwassenenonderwijs op maat op maat op maat

Sporthal 1,45 I 100m2 bvc 2,0 / 100m'zbvo 2,65 I 100m2 bvc

Andere ftincties Op maat Op maat Op maat
(*BVO : bruto-vloeroppervlakte)
Er wordt afgerond naar beneden indien het cijfer na de komma lager is dan 0,50. Er wordt
afgerond naar boven indien het cijfer na de komma groter of gelijk is aan 0,50.

2' Wettelijke regeling compensatie: Indien het verplichte aàntal autostalplaatsen en
autoparkeerplaatsen zoals opgelegd in $ l, 2" van dit artikel niet gerealiseerd kunnen
worden, moet per niet-gerealiseerde autostal- enlof autoparkeerplaats hiervoor een
financiële compensatie betaald worden.

3o Overgangsbepaling: Voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen kan op
gemotiveerd verzoek de vergunningverlenende overheid afivijkingen toestaan op het
aantal gevraagde autostaanplaatsen en/of autoparkeerplaatsen zoals vermeld in $1, 2o.

$3 lnrichting
1" Een autostalplaats en een autoparkeerplaats dient bepaalde minimumdimensies te

hebben die het beoogde gebruik en aantal (zoals bepaald in g 1, 2") garanderen. Bij de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dienen op het grondplan de autostalplaatsen
en autoparkeerplaatsen met maatlijnen aangeduid te zijn, alsook het voorziene aantal.
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2" Het stallen en parkeren van auto's (naar aanvragen bepaald in_Artikel 30, $1, loen naar
aantal bepaald in Artikel 30,$ l, 2') is toegelaten op volgende wijze,opgesomd in
volgorde van voorkeur:
i) Ondergronds binnen het bouwvolume
ii) Bovengronds binnen het bouwvolume, rekening houdend met A¡likel l2

"Levendige plint"
ii¡) Ondergronds onder tuinen indien een grondlaag met een dikte van minimaal I

meter wordt voorzien
iv) Bovengronds in open lucht, met uitzondering van percelen met een woonfunctie

van meer dan2 wooneenheden en/of kantoorfunctie, en rekening houdend met
Artikel2T "Open ruimte" en Artikel2S "Minimale oppervlakte buiteruuimte', en
binnen de draagkracht van het gebied.
Parkeerplaatsen in open lucht moeten worden ingericht in waterdoorlatend en
grasdoorgroeibaar materiaal zoals grasdallen, gewapend gras of verharding met
kleinschalige elementen met open voegen die tellen voor minim aal3O%o van de
oppervlakte. Een uitzonderingsregel is mogelijk voor parkeerplaatsen van
mindervaliden om de maximale toegankehjkheid te gaianderen.

3o De in- en uitritten van en naar de garage moeten steeds inpandig worden geconcipieerd.
De eerste 5 meter ervan, vanaf de openbare weg, mag maximaãl een hell[rg hebben
van 4o/o.

4" Bij grootschalige projecten, anders dan wonen, moet er minstens één
voetgangerstoegang tot de parking rechtstreeks vanaf het openbaar domein bereikbaar
zljn.

5' Vanaf 30 autostalplaatsen dient er een elektriciteitsvoorziening met voldoende
vermogen voorzien te worden ten behoeve van elektrisch oplaadpunten voor wagens.

Beoordeling
De aanvraag handelt over de afbraak en nieuwbouw van een eengezinswoning.

De huidige woning wordt afgebroken.
Er wordt een nieuwe eengezinswoning gebouwd met drie bouwlagen, afgewerkt met een plat
dak. In de woning wordt met split-levels gewerkt, waarbij de voorbouw 162 cm boven de pas

l0 / I I
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van het voetpad ligt. Op het gelijkvloers - op tuinniveau - bevinden zich de eetruimte en een
toilet. Verder naar boven liggen de keuken (vooraan), zitruimte (achteraan), polyvalente
ruimte (vooraan) en bovenaan 2 slaapkamers, een badkamer en toilet. In de kelder worden de
berging en de technische ruimte voorzien.
De kroonlijst wordt verhoogd, maar de hoogte van de bestaande kroonlijst wordt visueel wel
doorgetrokken.
De gevel bestaat uit gevelmetselwerk in lichtgrijze steen. Horizontale stroken bezitten
afwisselend een ander metselwerkverband (Vlaams verband met en zonder uitstekende
koppen, claustra); ertussen worden ook nog betonlateien geïntegreerd.
Het buitenschrijnwerk wordt in hout uitgevoerd.

De stedenbouwkundige geschiktheid van het ontwerp dient aan de hand van de geldende
voorschri ften te worden beoordeeld.
Het ontwerp wijkt af op twee artikels van de bouwcode. Dit zal worden meegenomen in het
advies.

Bij het beoordelen van de aanvraag moet de aanvraag tevens afgetoetst worden aan zijn
verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordenrng.
De voorliggende aanvraag doet geen afbreuk aan de schaal en vorrngeving van de bebouwing
in de omgeving, bijgevolg is het in harmonie met de omliggende gebouwen.

Gelet op het voorgaande is de aanvraag onder voorwaarden stedenbouwkundig aanvaardbaar
en aldus vatbaar voor vergunning.

Conclusie
Gunstig advies te verlenen voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning onder de
volgende voorwaarden:

- de fietsstalplaatsen bereikbaar maken door middel van een trap met fietsgoot ;

- een septische put van minimaal 2000 liter te voorzien.

cJp
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Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen
Archeologie
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111t113 bus 53
2018 ANTWERPEN

uw bericht van contactgegevens
Dominique Van Baelen
dominique.vanbaelen@rwo.vlaanderen.
03 224 65 85

ons kenmerk
8.00t11002t11286.1

datum
09/06/2015

uw kenmerk bijlagen
dossier

Betreft: ADVTESAANVRAAG
ligging: Langstraat 91 te 2140 ANTWERPEN
kadastraal: ANTWERPEN: 24" afd., sectie A, nummer(s): 3S154
ondenverp: afbraak en wederopbouw van een ééngezinswoning
aanvrager(s): AG VESPA met als adres Generaal Lemanstraat nr.Ss bus 4 te ANTWERPEN

Geachte,

Hierbij vezoek ik u om over bovenvermeld dossier advies uit te brengen.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft deze aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning op 1110512015 ontvangen. Deze is op 091061201S ontvankelijk en volledig
bevonden op bas¡s van artikel 4.7 .26. $3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

zake de bescherming van het archeologisch

å':iJf, i"äiHì:1fi ;"ïi#[i::,"",""î
odex Ruimtelijke Ordening) en die een

invloed kunnen hebben oP 39 ondergrond, verplicht advies dient ingewonnen [é worden bij
het agentschap Onroerend Erfgoed.

lndien u geen advies uitbrengt binnen de 30 dagen na ontvangst van deze adviesvraag, kan
er aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Hoogachtend,

Voor de gewestelijke stede
Dominique Van Baelen

2 1 .,r.,t{ zûis

Ruinrte Vlaarrderen Antwerpen,
ruww. r r¡ i nìlevl ¡la n ele rr:lt. !:e aal ur

Advies
Marc De Borg

âf,
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VEA/EPB.A.O1

Vlaamse oveÍheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail : energie@vlaanderen.be

Website : www.energ iesparen.be # -I

-
-E

Startverklaring
in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

657_woning langstraat 91

1 1 002-A-8. 00/1 1 00A1 1 286.1 lE P 1 3934/SV/A00 1 /D0 1

Ontvangstdatu m : 29/03/201 8

Dossiercode: A001

EPB-soÍtware 3G versie 9.0.2

Antwerpen

Waarvoor dlent dlt Íormuller?
Dit formulier is het bewijs dat u de startverklaring hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Het bevat de gegevens
die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank : de resultaten van de voorafberekening
van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het ) gebouw waaruoor u de staftverklaring indient. ln rubriek F
kunt u zien of het ontweÍp van het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Na de werken maakt de verslaggever een
EPB-aangifte op, gebaseerd op de werkelijke as-built-situatie. Hiervoor dient u de nodige stavingsstukken te verzamelen en te
bezorgen aan de verslaggever. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt
door het VEA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit Íormulier doên?
Het aígedrukte Íormulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met
de controle op de werkzaamheden. De verslaggever en de aangifteplichtige bewaren dit ondeftekende formulier gedurende 3
jaar na de datum van ontvangst.

Waar kunt u terecht voor meer lnformatle over dit Íormuller?
Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams
Energ ieage ntschap, e-mai I : energ ie @ vlaanderen.be.

Prlvacy
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de
gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van 657_woning langstraat 91

í. Ligging
Straat, numme(s) en busnummer(s): Langstraat 91

Postnummer en gemeente: 2140 Antwerpen

Naam v/d verkaveling:

AÍdeling:

Kadastrale gegevens: 24

Sectie

Lotnummer:

Nummers:

351 s4A

2. Data
Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 1110512015

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 29101/201 6

Startdatum van de werken:9U4#2A1€-
olor/taJ

1 1 002-A-8.00/1 1 002t 1 1 286.1 tEPl 3934/5V/Ao0 1 /D01
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VEA/EPB-A-01

B. Persoonlijkegegevens

1. Gegevens van de aangifteplichtige í
Voor- en achternaam:

Functie:

Firma:

Rechtsvorm:

KBO-Nummer:

Straat, nummer en busnummer:

Landcode, postnummer en gemeente:

Steven Decloedt

directeur bouw

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN
STADSPROJECTEN - VESPA

Autonoom GemeentebedrijÍ

0267402076

Generaal Lemanstraat 55 4

BE 2018 Antwerpen

AangiÍteplichtige 1 is aangifteplichtige van de EPB-eenheden:
- 657_langstraat 91

2. Promotor-bouwheer
De aangiÍteplichtige is promotor-bouwheer van dit gebouw

MJa
I Nee

3. Gegevensvandeverslaggever
Voor- en achternaam :

Functie:

Firma:

Rechtsvorm:

KBO-Nummer:

Straat, nummer en busnummer:

Landcode, postnummer en gemeente:

Telefoonnummer:

Code verslaggever:

BENNY CRAENHALS

Zaakvoerder

CREATUUR, studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur

Burgerlijke venn. onder vorm besl. venn. beperKe aansprak.

0807362474

Liezele-Dorp 50

BE 2870 Puurs

032946570

EP13934

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden
Voor- en achternaam: Roland PifÍet

Firma. Lezze

Straat, nummer en busnummer: Spinmolenplein 278

Landcode, postnummer en gemeente: BE 9000 Gent

C. lndeling van het bouwproject

1. Gebouw 657_woning langstraat 91

Omschrijving
Code gebouw: D01

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Nieuwbouw na sloop (herbouw): Ja

1 1 002-A-8.00/1 100211 1286.1 lEPl 3934/SV/4001 /D01 Pagina2ll0
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lVEA/EPB-A-o1

OmschrijMng van de EPB-eenheid/gebouw: nieuwbouw woning

Code E PB-eenheid : 1 1 002-A-8. 00/1 rcjA f 286. 1/EP 1 3934/|SV/A00 1 /D0 1 lS D001

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Sociale huisvesting: Nee

Type EPB-eenheid: Eengezinswoning

Aard van de bebouwing: Gesloten bebouwing

K-peilvolume: KrB

1 1 002-A-8.00/1't 0021't 1 286.1 EP1 3934/SV/4001 /D01 Pagina 3/10



VEA/EPB-4.01

D. Gebouw 657_woning langstraat 91

D.l. Resultaten van 657_langstraat 9í

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden oÍ de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

gemene muren -> AVR

gevel bovendaks

gevels spouw

muur ondergronds

plat dak

vloer volle grond 0

vloer volle grond -1

zijgevels

Naam scheid ingsconstructie

0.52

0.18

0.19

NaN

0.16

o.20

0.34

o.24

U-waarde [W / mrK]

0.6

0.24

o.24

0.4

0.24

0.3

0.3

0.24

Maximale U-waarde [W/
m2KI

I
I
I
1.82

I
2.78

1.98

I

R-waarde [mrK/W]

I
I
I
1.5

I
1.75

1.75

I

Minimale R-waarde [m2K
/wI

la

ia

ia

ia
ja

la

ia

ia

Voldaan

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

AG raam +1

AG raam +2

AG raam 0

koepel

koepel

VG deur +3

VG raam +1

VG raam +2

VG raam +3

VG voordeur

Naam scheid ingsconstructie

1.10

1.10

1.10

0.90

0.90

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

U-waarde [W / m2K]

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

'1.1

'1.1

1.1

1.'1

Maximale U-waarde [W/
m,Kl

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Voldaan

1 1 002-A-8.00/1 100211 1286.'t lEPl 3934/SV/A001 /D01 Pagina 4/10



VEA/EPB.A-01

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Gemiddelde U-waarde van alle vensters van 657_langstraat 91 1.65

U-waarde [W / m,K]

1.8

Maximale U-waarde [W/
m'Kl

Ja

Voldaan

2. K-peil resultaat

Deze EPB-eenheid is deel van K-peil volume: Kv3

Beschermd volume: 666.28 m3

Verliesoppervlakte: 299.87 m2

Gemiddelde U-waarde: 0.49 Wm'?K

Compactheid. 2.22 m

De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie B

35

K-peil

40

K-peileis
ja

Voldaan

3. E-peil resultaat

KaraKeristiek jaarlijks pri mai r energieverbrui k : 622 1 6 MJ

ReÍerentiewaarde voor het karaKeristiek jaarlijks primair energieverbruik: 1 15954 MJ

Jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 82.65 kWh/m2

54

E-peil

54

E-peil eis *

ja

Voldaan

verstrengt de E-peileis met 10%.

10%.

1 1 002-A-8.00/1 1 002t1 1 286.1 tEPl 3934/SV/4001 /D01 Pagina 5/'10



VEA/EPB-A.01

4. Netto energiebehoefte voor verwarming

Bruto vloeroppervlakte: 209.10 m2

Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vloeroppervlakle: 31 .22 kWh/mz.jaar

31.22

Netto energiebehoefte voor ven yarming [kWh/mr.jaar]
70.00

Eis [kWMmr.jaar]

la

Voldaan

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

657_langstraat 91

Naam EPW-volume

1 105

Oververhitti ngsi ndicator [Kh]
6500.0

Max. oververhittingsindicator [Kh]
ja

Voldaan

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

í. Toepassing van minstens 1 van de 6 maatregelen

Er werd geen enkele maatregel voor hernieuwbare energie voorzien.

2. Toepassing van één of combinatie van maatregelen

Bruto vloeroppervlakte: 209.1 m2

Er werd geen enkele maatregel voor hernieuwbare energie voorzien.

Combinatie van maatregelen 0.0

Hoeveelheid
hernieuwbare

energie per bruto
vloeroppervlakte

Ikwh/m'?]

10.0

Eis hernieuwbare energie [kwh/mfl

nee

Voldaan

7. Resultaat op het vlak van ventilatie

Nieuwe ruimten

1 1 002-A-8.00/1 1002fi1286.1t:P1 3934/SV/A001 /D01 Pagina 6/'10



VEA/EPB-A-01

0-gang

0-keuken

0-wc

0-eetruimte

'1-polyvalente ruimte

1-zitruimte

2-slaapkamer 1 a (links)

2-wc

2-slaapkamer 1 b (rechts)

2-traphal

2-badkamer

2-slaapkamer achter

Naam ruimte

R01

R05

R09

R13

R17

R21

R25

R29

R33

R37

R41

R45

Code ruimte

Gang, trapzaal, hall (of
analoge ruimte)

Open keuken

WC

Woonkamer (of
analoge ruimte)

Slaap-, studeer-,
speelkamer (of analoge
ruimte)

Woonkamer (oÍ
analoge ruimte)

Slaap-, studeer-,
speelkamer (oÍ analoge
ruimte)

WC

Slaap-, studeer-,
speelkamer (oÍ analoge
ruimte)

Gang, trapzaal, hall (oÍ
analoge ruimte)

Badkamer, was-,
droogplaats (oÍ analoge
ruimte)

Slaap-, studeer-,
speelkamer (oÍ analoge
ruimte)

Soort ruimte

I

I
I
1 9.0

20.6

21.52

8.35

I
8.35

I

6.96

12.O

Gebruiks -
oppervlakte

Im']
I

50.0

25.0

75.0

72.0

77.472

30.06

25.0

30.06

I

25.0

43.2

Minimale
toevoer [m3/h]

I

50.4

25.2

75.O

72.0

78.0

31.0

25.2

31.0

I

25.2

44.0

Toevoer [m3/ïr]

I

75.0

25.0

25.O

25.O

25.0

25.0

25.0

25.O

I

50.0

25.0

Minimale
aÍvoer [m3/h]

I

75.0

25.0

25.2

25.2

25.2

25.2

25.0

25.2

I

50.0

25.2

Gecombineerde
aÍvoer [m3/h]

la
ja

la

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Voldaan

8. Resultaat op het vlak van installaties

Niet van toepassing
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VEA/EPB-A.01

D.2. Samenvatting van de resultaten van 657_langstraat 91

Naam gebouw:

Naam EPB-eenheid:

Aard van de werkzaamheden:

Bestemming:

Nieuw gecreëerd beschermd volume

Verbouwd beschermd volume:

657_woning langstraat 91

657_langstraat 91

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Wonen

666.28 m3

I

U-waarden
en/oÍ
R-waarden

K-pell E-pell ' Ventllatle Over-
verhlttlng

Netto
energle-
behoeÍte
voor
verwarmlng

Hoeveelheid
hernleuwbare
energle'

lnstallaties

Eis M
I

voldoet

40

35

voldoet

54

54

voldoet

M
I

voldoet

M
I

voldoet

70.00

31.22

voldoet

10.00

0.00

voldoet niet

tr
IBereike

prestatie

ConÍormiteit

' Vmr gebouwen diê niêt voldoen aan de v€rplichting inzake heÍnieuwbare energie, vsrstr€ngt d6 E-peileis met I O%.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte 82.65 kWh/m,

Dat zijn de resultaten van de vooraÍberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na
de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige
stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever.na afloop van de werken of na ingebruikname
de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op
www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan

Wist u dat nieuwe gebouwen vanal 01!Q112021 aan de BEN-eisen moeten voldoen? BEN staat voor
Bijna-Energie-Neutraal. BEN-bouwen is nu al mogelijk, maar is zeker geen verplichting. Wie voorloopt op de eisen en
nu al BEN bouwt, maakt de slimste keuze; een lage energieÍactuur en financiële ondersteuning. Bij de berekening werd
uw ontwerp ook aÍgetoetst aan de BEN-eisen.

Uw ontwerp voldoet nog niet aan alle BEN-eisen. Uw EPB-verslaggever kan u verder adviseren.

Aan de volgende eisen voor een BEN-gebouw is niet voldaan:

E-peil

Meer over BEN op www.energiesparen.bey'BEN.

E54v
E-peil

010203040 54 60
Mff 70 60 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190 200

82.65v
kWhTrnz

50 100

nieuwbouw

zeer energiezuinig
lage energiekosten

150 2m 250 300 3s0 400 450 500 550 600 6s0 700

niet energiezuinig
hoge energiekosten
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E. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)

í. Resultaten op het vlak van de U-waarden oÍ de R-waarden van gemeenschappelijke delen

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onvenvarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

1 1 002-A-8. 00/1 1 002t 1 1 286. 1 tEP 1 3934/SV/A00 1 /D0 1 Pagina 9/10
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F. Ondertekening

oatun,f,{r3, Lt(
De

gelezen en

Steven Decloedt

AUTONOOM G
VOOR V EN
STADSPROJECTEN VESPA

(handtekening)

De verslaggever, De architect,
gelezen en gelezen en

BENNY CRAENHALS Roland

CREATUUR, studie- en adMesbureau Lezze
voor duurzame architectuur

(handtekening)
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Architect: Lezze - ar Roland Piffet

per e-mail: Roland@lezze.be

Datum: 29/08/2022

betreft: Woning Langstraat 91 - Antwerpen

EPB-tussentijds verslag voor overdracht aangifteplicht

Onze ref: 657_Langstraat 91

Geachte

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kan u mij contacteren via één van de 
onderstaande nummers of per mail op het adres info@creatuurconsult.be. 

Met vriendelijke groeten

Benny Craenhals, CREATUUR

U vindt hierbij het tussentijds verslag dat kan gebruikt worden voor de overdracht van de EPB-
aangifteplicht. De woning wordt verkocht in on-afgewerkte toestand. 
Bij overdracht dienen er dus nog werken uitgevoerd te worden in functie van het behalen van 
de EPB-eisen. 
De epb-eisen zijn afhankelijk van de datum van aanvraag van de bouw- of 
omgevingsvergunning. Er werd een vergunning voor deze woning aangevraagd op 
11/05/2015. De EPB-eisen die van toepassing zijn op deze datum werden afgetoest aan de 
hand van een EPB-voorafberekening.  Later werd op basis van deze voorafberekening ook de 
EPB-startverklaring opgemaakt.

In dit verslag zijn de maatregelen opgenomen van  de reeds uitgevoerde werken.  De koper 
dient voor de verdere afwerking van het gebouw zelf opnieuw een EPB-verslaggever aan te 
stellen die zal instaan voor de opvolging van de EPB-eisen en de EPB-aangifte van de 
uitgevoerde werken.

Creatuur, Studie- en adviesbureau voor duurzame architectuur
www.creatuurconsult.be 
03 294 65 70 of 0486 76 21 25



TUSSENTIJDS VERSLAG 657

Datasheet 1  -  algemene info

administratieve gegevens

EPB-gegevens

2140 Antwerpen

AARD V/D WERKEN NIEUWBOUW (uitbreiding > 800 m!)

BESTEMMING RESIDENTIEEL

gegevens project

aanvraag vergunning

ligging

NIEUWBOUW EENGEZINSWONING

2015

Langstraat 91

1-admin gegevens verslag pagina 2 van 4



TUSSENTIJDS VERSLAG 657

opake scheidingsconstructies

1 muren, in contact met de grond eis: Umax = 0,40 W/m"K

Keldermuren

details isolatie XPS λ 0,033 W/mK

richtmerk/type Styrisol/wallmate dikte 5 cm

R = 1,82 W/m"K

berekende waarde EPB-OK U = 0,36 W/m"K

2 andere vloeren (ook trapsledes) eis: Rmin = 1,75 W/m"K

vloer van de kelder naar volle grond

details isolatie XPS λ 0,033 W/mK

richtmerk/type Styrisol/wallmate dikte 6 cm

berekende waarde EPB-OK R = 1,98 W/m"K

3 scheidingsconstructies tussen beschermde volumes op aangrenzende percelen

Umax = 0,60 W/m"K

muur > bestaande buur

details isolatie Glaswol λ 0,035 W/mK

richtmerk/type Isover Partywall dikte 4 cm

berekende waarde EPB-OK U = 0,54 W/m"K

EPB-RESULTATEN VAN REEDS UITGEVOERDE WERKEN

EPB-RESULTATEN VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN

Alle andere maatregelen om de EPB-eisen te behalen moeten nog uitgevoerd worden, en zijn ten 
laste van de koper.  Voor meer gegevens : zie EPB-startverklaring in bijlage.

2-thermische isolatie verslag pagina 3 van 4



Voor akkoord,

De EPB-verslaggever De oorspronkelijke aangifteplichtige     De nieuwe aangifteplichtige

(de verkoper)    (de koper)

Benny Craenhals, 
Voor studiebureau Creatuur,

EP 13934

Bijlagen bij dit tussentijds verslag :
° De EPB-startverklaring

2-thermische isolatie verslag pagina 4 van 4



Alle briefwisseling sturen aan: 
Stad Antwerpen - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen 

Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 

 
 

 
 
 
AG Vespa - Afdeling Vastgoed 
  
Paradeplein 25 
2018 ANTWERPEN 
 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 
18/07/2022 TRA/BR/Langstraat 91 181606 04/08/2022 

 
vragen naar e-mail 

vastgoedinformatie@antwerpen.be 
 
 
 
 
Betreft uw aanvraag voor Adres: LANGSTR 91 2140 BORGERHOUT 

Kadaster: afdeling 24, sectie A, nummer 0351 S 4 0 
 
 
 
Geachte , 
 
Hierbij vindt u het gevraagde stedenbouwkundig uittreksel. U krijgt bij deze brief ook de aanvullende 
vastgoedinformatie als u deze had aangevraagd. 
 
Alle gegevens worden u verleend op basis van de informatie waarover de stad beschikt op het moment van uw 
aanvraag. Over de gegevens met betrekking tot de aanvullende inlichtingen (rubriek D) kan de stad geen zekerheid 
bieden. De stad is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
 
Vergeet ook niet om ons bij de allereerste vervreemding van een kavel uit een vergunde niet-vervallen verkaveling, 
het bewijs te bezorgen van de verkoop. Dit bewijs is een uittreksel uit de akte. U stuurt dit document naar het college 
van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, met uitdrukkelijke vermelding van “artikel 102.” 
van het omgevingsvergunningen decreet. Dit is nodig om het verval van de verkavelingsvergunning te controleren.  
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan zeker contact op met de dienst stedenbouwkundige vergunningen 
vastgoedinformatie van de stad Antwerpen. U vindt de contactgegevens bovenaan deze brief. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 
voor de algemeen directeur 
bij machtiging van 11 januari 2019 
de directeur omgeving 

voor de burgemeester 
de afgevaardigde schepen 

bij machtiging van 7 januari 2019 
 

 
 

 

 

Katlijn Van der Veken Annick De Ridder



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Antwerpen 
Datum 4 augustus 2022  
 
 

 
- 2 – 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 181606 
Inschrijvingsdatum : 18/07/2022 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Email 
 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : AG Vespa - Afdeling Vastgoed 
Bedrijfstype : Andere 
Naam :   
Adres : Paradeplein 25 
Postcode : 2018 
Gemeente : ANTWERPEN 
Telefoon : 03/259 28 34 
Fax : 03/259 28 11 
E-mail : sara.decort@vespa.antwerpen.be 
 
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 24, sectie A nummer 0351 S 4 0 
Adres : LANGSTR 91 
Postcode : 2140 
Deelgemeente : BORGERHOUT 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
B.1. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (ART. 106 DRO 18/05/1999 IN 

ONTVOOGDE GEMEENTEN TOT 31/08/2009) 
Geen 
B2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009 
Geen 
B3. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN 

WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) TOT 31/08/2009 
Geen 
B4. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING BIJZONDERE PROCEDURE 2009 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "bijzondere procedure 2009" werd of wordt 
behandeld. 
 
Dossiernummer : 11002_2015_169614 
Gemeentelijk dossiernummer : 20151608 
Dossiernummer van RWO : 8.00/11002/11286.1 
Onderwerp : afbraak en wederopbouw van een eengezinswoning 
 
Is de procedure voortgezet uit ASTVEROI? : Neen 
Datum beveiligde zending aanvraag : 09/06/2015 
Datum ontvangst beveiligde zending door de gemeente : 10/06/2015 
Dossier ontvankelijk en volledig? : Ja 
Datum beveiligde zending notificatie van volledigheid aan aanvrager : 23/06/2015 
Instantie die beslist over de aanvraag : AMBTENAAR 
Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 29/01/2016 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 08/02/2016 
Aard van de beslissing over de aanvraag : VERGUNNING 
Is de beslissing aangevallen bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen? 

: Neen 

Aard van de aanvraag : Slopen eengezinswoning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? : Neen 
Aantal fases in de vergunning : 1 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
B5. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
Geen 
B.6. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
Geen 
B.7. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD SYSTEEM VAN 1/05/2000 TOT 

07/2002) 
Geen 
B.8. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (145TER DRO VANAF JULI 2002 EN TOT 

31/08/2009) 
Geen 
B.9. AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN SYSTEEM 2009 
Geen 
B.10. BOUWMISDRIJVEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 11002_2019_6568 
Gemeentelijk dossiernummer : 20156272 
Dossiernummer van RWO :  
Onderwerp : Werken uitvoeren in strijd met de op 29 januari 2016 verleende 

stedenbouwkundige vergunningen volgens de 
bijzondere procedure met referte 11002_/A/8.00/11002/11286.1 
afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen 
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Datum van het proces-verbaal : 04/10/2019 
Aard van de overtreding :  
Omschrijving van de aard van de overtreding : 

 
Werken uitvoeren in strijd met de op 29 
januari 2016 verleende stedenbouwkundige 
vergunningen volgens de 
bijzondere procedure met referte 
11002_/A/8.00/11002/11286.1 afgeleverd 
door het college van burgemeester 
en schepenen 

Datum van het bevel tot staking van de werken :  
Datum van de bekrachtiging door de stedenbouwkundige 
inspecteur van het bevel tot staking der werken 

:  

Datum van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg over 
een bekrachtigd bevel tot staking der werken 

:  

Aard van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
over een bekrachtigd bevel tot staking der werken 

:  

Datum van de dagvaarding voor de correctionele rechtbank op 
grond van artikel 6.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening of het exploot tot inleiding van het geding, bedoeld in 
artikel 6.1.41. tot en met 6.1.43. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

:  

Datum van de vordering van het schepencollege :  
Aard van de vordering van het schepencollege :  
Aard van de vordering van het schepencollege :  

Datum van de vordering van de gewestelijke stedenbouwkundige 
inspecteur of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Aard van de vordering van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur of de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Datum van de vordering van de burgerlijke partij :  
Aard van de vordering van de burgerlijke partij :  
Aard van de vordering van de burgerlijke partij :  

Datum van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg :  
Aard van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg :  
Datum van de uitvoering van het vonnis :  

Werd er beroep ingesteld? : Neen 
Datum van de betaling van de transactiesom :  
Ter info: 
Voor inlichtingen over deze rubriek kan u mailen naar: handhaving.bouwen@antwerpen.be  
B.11. PLANBATEN 
Geen 
B.12. PLANSCHADE 
Geen 
B.13. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (ART.106 VAN HET DRO VAN 18/05/1999 

IN ONTVOOGDE GEMEENTEN, TOT 31/08/2009) 
Geen 
B.14. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE 2009 
Geen 
B.15. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING OPENBARE INSTANTIES (TOT 

31/08/2009) 
Geen 
B.16. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (BIJZONDERE PROCEDURE 2009) 
Geen 
B.17. AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING OUD STELSEL (VAN 1962 TOT 31/08/2009 IN 

NIET ONTVOOGDE GEMEENTEN) 
Geen 
B.18. GEBOUWEN 
Geen 
Indien er op dit uittreksel ook geen stedenbouwkundige vergunningen vermeld worden voor constructies op dit perceel, 
kan voor constructies die dateren van voor 9/11/1979 gevraagd worden deze op te nemen in het vergunningenregister 
als “vergund geacht”. 
Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op 
https://www.antwerpen.be/info/5ca322979f847fcf382b2408/vermoeden-vergunning  
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B.19. MELDINGEN PROCEDURE 2009 
Geen 
B.20. WOONRECHT PROCEDURE 2009 
Geen 
 
OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel 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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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
C.1. RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.12_10195_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : GRUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN 
Juridische status : goedgekeurd/Ja 
Datum beslissing : 19/06/2009 
Bestemming(en) van het perceel :  
Overdruk(ken) van het perceel : Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen; 
C.2. RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
Geen 
C.3. RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
Geen 
C.4. RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN ART. 2.4.1 VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE 

ORDENING 
Geen 
C.5. GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.22_10014_00001 
Naam gewestplan : KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET GEWESTPLAN 

ANTWERPEN (14) 
Datum goedkeuring : 03/10/1979 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden + aanvullende  voorschriften gp 14 : art 1, º1 punt 2  

(bruinomrand, cfr binnenstad); 
De stad Antwerpen heeft tot op heden geen gemeentelijk reglement opgesteld 
met betrekking tot woongebieden die zouden vallen onder het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in het bijzonder boek 5 
"wonen in eigen streek". 

Overdruk(ken) van het perceel :  
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.22_10014_00013 
Naam gewestplan : DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET PLAN TOT GEDEELTELIJKE WIJZIGING 

VAN HET GEWESTPLAN ANTWERPEN OP GRONDGEBIED VAN O.M. ANTWERPEN 
EN TOT WIJZIGING VAN HET AANVULLEND STEDENBOUWKUNDIG 
VOORSCHRIFT ARTIKEL 1 VOOR HET GEHELE GEWESTPLAN 

Datum goedkeuring : 07/07/2000 
Bestemming(en) van het perceel :  
Overdruk(ken) van het perceel :  
C.6. BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
Geen 
C.7. BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.31_10002_00001 
Naam bouwverordening : ALGEMENE BOUWVERORDENING INZAKE WEGEN VOOR 

VOETGANGERSVERKEER 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 
C.8. VERKAVELINGSVERORDENING 
Geen 
C.9. STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
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Plannummer : 2.33_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN 
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE BREEDBAND 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10007_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - BOUWCODE-
HERZIENING 

Datum goedkeuring : 09/10/2014 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10007_00003 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - BOUWCODE-
HERZIENING ART.30 EN 27 

Datum goedkeuring : 25/09/2017 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10001_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN 
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE 
HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN 
EN GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - OVERWELVEN OF 
INBUIZEN VAN NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN EN WATERLOPEN VAN DE 
DERDE CATEGORIE 

Datum goedkeuring : 04/06/2009 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN 
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE 
OPENLUCHTRECREATIEVE VERBLIJVEN EN DE INRICHTING VAN GEBIEDEN 
VOOR DERGELIJKE VERBLIJVEN 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 2.33_10005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN 
GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE 
TOEGANKELIJKHEID 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 
C.10. GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
Geen 
C.11. PROVINCIAAL ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
Geen 
C.12. GEMEENTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
Geen 
C.13. ONTEIGENING IN HET KADER VAN DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 
Geen 
 
OPMERKINGEN 
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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 worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
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 is uitgevoerd. 
 
Conform artikel 5.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het 
is niet uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een 
bezwaring op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 
voor de algemeen directeur 
bij machtiging van 11 januari 2019 
de directeur omgeving 

voor de burgemeester 
de afgevaardigde schepen 

bij machtiging van 7 januari 2019 
 

 
 

 

 

Katlijn Van der Veken Annick De Ridder
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
Over de gegevens met betrekking tot de aanvullende inlichtingen kan de stad geen zekerheid bieden. De 
stad is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
 
D.1. MILIEU 
Er  werden  voor  dit  onroerend  goed  geen ARAB-  en/of  VLAREM  vergunningen aangetroffen met activiteiten die 
opgenomen zijn in de lijst van het VLAREBO. 
Voor zover bekend is op het onroerend goed geen VLAREM milieuvergunning van toepassing. 
 
D.2. HUISVESTING EN ECONOMIE – DEEL 1 
 
Ligt het onroerend goed in een woonvernieuwingsgebied? : Neen 
Ligt het onroerend goed in een woningbouwgebied? : Ja 
Kan het voorkooprecht Vlaamse Codex Wonen enkel uitgeoefend worden voor de realisatie van
sociale koopwoningen? : Neen 
Is het voorkooprecht Vlaamse Codex Wonen van toepassing? : Ja 
   

   
   

   
Het onroerend goed is ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard  
door de burgemeester volgens de Vlaamse Codex Wonen: 

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum besluit ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring :  

Het onroerend goed is opgenomen in de Vlaamse inventaris van  
ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen en/of woningen volgens de Vlaamse Codex 
Wonen 

: Neen 

- Datum opname :  
Ter info 
Voor inlichtingen over de ongeschikt en/of onbewoonbaarheid kan u mailen naar: handhaving.wonen@antwerpen.be  
 
 
D.3. HUISVESTING EN ECONOMIE – DEEL 2 
 

Het onroerend goed is opgenomen in de Vlaamse inventaris van:   
- Leegstaande bedrijfsruimten : Neen 
- Verwaarloosde bedrijfsruimten : Neen 

Ter info 
Voor inlichtingen over deze rubriek (D3) kan u mailen naar: inventaris_bedrijfsruimten@antwerpen.be 
 
D.4. BESCHERMING ONROEREND GOED 
Geen 
D.5. BELASTINGEN 
 
Het onroerend goed is gekend voor: 
Belastingen op woningen en gebouwen:   

- Belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde 
woningen (OGO) 

: Neen 

Zie ook rubriek D2.   
- Belasting op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen : Neen 

Datum opname stedelijk register uiterlijke 
verwaarlozing 

:  

- Belasting op leegstaande woningen en gebouwen : Neen 
Datum opname stedelijk leegstandsregister :  

 
 
 
   
Bijkomende informatie: :  
 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Antwerpen 
Datum 4 augustus 2022  
 
 

 
- 10 – 

 

 
 
Ter info 
Voor nieuwe eigenaars van belastbare woningen of gebouwen geldt in principe een tijdelijke vrijstelling van belasting. 
Op onbebouwde gronden kan de stad Antwerpen een belasting heffen. 
De stedelijke belastingreglementen zijn terug te vinden op www.antwerpen.be/belastingen 
Voor inlichtingen over deze rubriek (D5) kan u mailen naar eigendomsbelasting@antwerpen.be  
 
Wij vestigen uw aandacht op de wettelijke verplichting om een fiscale notificatie te doen (zie art. 433 e.v. W.I.B. ’92 en 
art. 11 van het Invorderingsdecreet van 30 mei 2008). Dit kan gebeuren met een aangetekende brief aan de Dienst 
Financiën, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, of via e-mail op debiteurenbeheer@antwerpen.be. 
 
Indien een pand als belastbaar is aangeduid in het vak D5 dient de instrumenterende notaris de gemeentelijke 
administratie binnen de 2 maanden na het verlijden van de akte de overdracht van zakelijke rechten mee te delen. 
Dit kan via: http://eforms.antwerpen.be/formulier/scMeldingsplichtNotaris.aspx 
 
Indien deze meldingsplicht niet wordt gerespecteerd wordt een administratieve geldboete van 250 Euro opgelegd. 
 
 
D.6. AANVULLENDE INFORMATIE 
Geen 
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BODEMATTEST

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBE 
Paradeplein 25 /  
2018 Antwerpen  
 
 

uw bericht van  22.07.2022 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  BRA/Langstraat 91+99 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20220548305

Mechelen 22.07.2022 aanvraagnummer 20220545895

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2021 
afdeling : 11006 ANTWERPEN 24 AFD/BORGERHOUT 1/ 
straat + nr. : Langstraat 91  
sectie : A 
nummer : 0351/00S004 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:  
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

www.ovam.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden

niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 22.07.2022

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer


OVERSTROMINGSRAPPORT  22-03-2023

Identificatie perceel en gebouwen

Gemeente Antwerpen

Afdeling 24 Sectie A Perceelnummer 0351/00S004

Aantal gebouwen op dit perceel 1

Waterbeheerder(s) Vlaamse Milieumaatschappij - Antwerpen

0 20 40
m

Informatie voor het volledige perceel

Parameter Score

Perceelscore of P-score B

Gebouwenscore of G-score B

Ligging in Signaalgebied neen

Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied neen

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

geen verplicht symboolTe gebruiken symbool voor informatieplicht:

Informatie voor de verschillende gebouwen op het perceel

Gebouw ID Score

15973998 B
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DETAILKAARTEN

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden pluviaal (door hevige neerslag)

0 20 40
m

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden fluviaal (uit waterlopen)

0 20 40
m

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee

0 20 40
m

Legende
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PERCEELSCORE

Detail overstromingsgevoeligheid perceel te Antwerpen, afdeling 24, sectie A met perceelnummer

0351/00S004

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een

score toegekend aan uw woning of perceel.

PERCEELSCORE: B

Kleine kans op overstromingen onder

klimaatverandering

Intense neerslag Vanuit waterlopen Kustoverstroming

Pluviaal Fluviaal Zee

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

0 20 40
m
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SCORE GEBOUW 15973998

Detail overstromingsgevoeligheid gebouw met ID 15973998

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een

score toegekend aan uw woning of perceel.

GEBOUWSCORE: B

Kleine kans op overstromingen onder

klimaatverandering

Intense neerslag Vanuit waterlopen Kustoverstroming

Pluviaal Fluviaal Zee

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

0 20 40
m
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INFORMATIEPLICHT

Wetgeving informatieplicht

De informatieplicht is opgenomen in art. 1.3.3.3.2 van het waterwetboek ofwel de gecodificeerde

decreten betreffende het integraal waterbeleid. De details voor de uitwerking van de

informatieplicht zijn opgenomen in hoofdstuk III/1 van het uitvoeringsbesluit watertoets.

Berekening P-score en G-score

Voor de berekening van de P-score wordt bekeken of er overlap is tussen het perceel en de drie

overstromingskaarten.

Voor de berekening van de G-score wordt bekeken of er overlap is tussen één van de gebouwen

op het perceel met een minimum oppervlakte van 25m² en de drie overstromingskaarten. Er wordt

hiervoor een buffer van 1m genomen rond de gebouwen.

Aangezien enkel voor de G-score met een buffer wordt gewerkt, is hiervoor ook overlap mogelijk

met de overstromingskaarten buiten het perceel. In dat geval wordt de P-score aangepast naar

dezelfde waarde als de G-score.

Overstromingsrobuust gebouwd?

Uw woning kan zich in overstromingsgevoelig gebied bevinden, maar mogelijks is hier reeds

rekening mee gehouden bij het bouwen en heeft u dus overstromingsrobuust gebouwd. In dit

geval bestaat de mogelijkheid om een deskundige aan te stellen om uw score te laten aanpassen.

Signaalgebieden

Voor signaalgebieden geldt er wettelijk gezien geen informatieplicht, maar het is wel aangewezen

om dit ook mee op te nemen bij de communicatie. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde

gebieden met een harde bestemming zoals woongebied, die ook een belangrijke functie kunnen

vervullen tijdens overstromingen. Het gaat om gebieden met een mogelijke tegenstrijdigheid

tussen de huidige bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. Voor

verschillende van deze gebieden werd beslist om een bouwvrije opgave te voorzien, omdat het

risico tijdens overstromingen te groot is.

Afgebakende oeverzones en afgebakende overstromingsgebieden

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden zijn in de meeste gevallen afgebakend op

niet bebouwbare percelen, maar niet altijd. Het gaat om gebieden waar een recht van voorkoop

geldt en waar inrichtingswerken worden voorzien in het kader van het waterbeleid.

Meer info

www.integraalwaterbeleid.be

www.waterinfo.be/informatieplicht

woningpas.vlaanderen.be
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114

Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

januari 2018

2 500

Het perceel te

1:
0 75 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Antwerpen, afdeling 24, sectie A met perceelnummer 0351/00S004

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

Vlaamse Milieumaatschappij - Antwerpen Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 22/03/2023

Kadastrale Percelen

Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

risicozones

nieuwe risicozone

bevestigde risicozone

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets


22-03-2023 10:53 Recht van voorkoop | Geopunt | Digitaal Vlaanderen

https://www.geopunt.be/recht-van-voorkoop 1/1

Langstraat 91, 2140 Antwerpen 

Lagen
Lambert 72 10 m 154521.75, 211410.60
Bronnen

Adres 

CaPaKey:

Gemeente: Antwerpen - NIS‑code 11002

Afdeling: ANTWERPEN 24 AFD/BORGERHOUT 1/ -
NIS‑code 11006

Sectie: A

Perceel: 0351/00S004

Adres: Langstraat 91, 2140 Antwerpen

Soorttype VWC Bijzonder gebied

Begunstigde 1 De Ideale Woning-Arrondissement
Antwerpen

Begunstigde 2 Stad Antwerpen

Begunstigde 3 Woonhaven Antwerpen

Begunstigde 4 Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij Arro Antwerpen

Begunstigde 5 Vlaams Woningfonds

Langstraat 91, 2140 Antwerpen

Website van Antwerpen

Kadastrale informatie



11006A0351/00S004

Coördinaten 

Afbakeningen Recht van voorkoop -
grote schalen



Geografisch themabestand 'Vlaamse
voorkooprechten'



Geopunt is een o�ciële website van de Vlaamse overheid Meer info

https://www.vlaanderen.be/geopunt/vlaams-geoportaal/bronnen
https://www.antwerpen.be/


Agentschap 
Onroerend 
Erfgoed 

PERCEELRAPPORT 
ONROEREND 

ERFGOED 
Perceelnummer 11006A0351/00S004

Dit rapport is opgevraagd op 22-03-2023 om 10.57 uur via https://
geo.onroerenderfgoed.be. 

De gegevens in dit perceelrapport zijn een momentopname van de situatie op het
moment van de opvraging. Raadpleeg https://geo.onroerenderfgoed.be voor de
meest actuele juridische situatie. Deze kan nadien nog veranderen. 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 22-03-2023
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INLEIDING

Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van het agentschap Onroerend
Erfgoed over het aanwezige erfgoed op een perceel. Het rapport biedt een overzicht van
het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.

Op www.onroerenderfgoed.be vindt u alle informatie over de soorten erfgoed, uw rechten
en plichten en mogelijkheden tot financiële steun en fiscale voordelen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Postadres(sen): Langstraat 91, 2140 Antwerpen 
Gemeente: Antwerpen
Kadastrale afdeling: ANTWERPEN 24 AFD/BORGERHOUT 1/
Kadastrale sectie: A
Perceel: 0351/00S004
Capakey: 11006A0351/00S004
Oppervlakte perceel: 99.03m² 

 

Het opgevraagde perceel is geen:

Beschermde archeologische site
Beschermd monument
Overgangszone
Beschermd stads- of dorpsgezicht
Beschermd cultuurhistorisch landschap
Vastgestelde archeologische zone

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 22-03-2023

Pagina 2 van 3

https://www.onroerenderfgoed.be/


Vastgesteld landschappelijk erfgoed
Vastgestelde historische tuin of park
Vastgesteld landschapsatlasrelict
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde
Erfgoedlandschap
Gebied geen archeologie
Unesco werelderfgoed kernzone
Unesco werelderfgoed bufferzone

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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