
 

 

 

  

Uittreksel uit het plannenregister 

A. Uw gegevens 

uw referentienummer 8552 

datum uittreksel  11/05/2021 

B. Ligging van het terrein 

kadastrale afdeling 1 AFD/WESTERLO 

kadastrale sectie A 

kadastraal perceelnummer 13049_A_0568_N_002_00 

kadastrale aard HUIS 

straat/kadastrale ligging  OLENSEWEG 187 

C. Gemeentelijke plannen of verordeningen 

naam Woonkwaliteit 

Type Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_13049_233_00001_00001 

Datum goedkeuring 23/04/2018 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam VELDSTRAAT 

Type Gemeentelijk rooilijnplan 

Plan id ROO_13049_243_00038_00001 

Datum goedkeuring 25/05/1998 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

  

D. Provinciale plannen of verordeningen 

  

E. Gewestelijke plannen of verordeningen 

naam GEWESTPLAN HERENTALS-MOL 

Type Gewestplan 

Plan id GWP_02000_222_00017_00001 

Datum goedkeuring 28/07/1978 



processtap Besluit tot Goedkeuring 

Bestemming woongebieden 
  

naam Wegen voor voetgangersverkeer 

Type Gewestelijke bouwverordening 

Plan id BVO_02000_231_00001_00001 

Datum goedkeuring 29/04/1997 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam Weekendverblijven 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00002_00001 

Datum goedkeuring 08/07/2005 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam Toegankelijkheid 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00003_00004 

Datum goedkeuring 10/06/2011 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam Hemelwaterputten 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00001_00004 

Datum goedkeuring 05/07/2013 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam Breedband 

Type Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Plan id SVO_02000_233_00004_00001 

Datum goedkeuring 09/06/2017 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  

naam OLENSEWEG 

Type Gewestelijk rooilijnplan 

Plan id ROO_02000_241_00002_00001 

Datum goedkeuring 25/05/1976 

processtap Besluit tot Goedkeuring 
  



   Opmerkingen 

1° Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de 

aanvrager opgegeven perceelnummers 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. 

 

 

Jo Vankrunkelsven 

algemeen directeur  
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burgemeester 

 


