
  
 
Uittreksel uit het vergunningenregister 

  

 

 

Gemeente Kaprijke 
Datum : 9 april 2022 
Volgnummer : V2022_62 
 
 

DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

  
 
Ligging van het terrein: 
 

Kadastrale omschrijving: KAPRIJKE 2 AFD/LEMBEKE, sectie A, nr(s) 0810C 
Adres: Krommeveldstraat 15, 9971 Kaprijke 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ‘oud stelsel' werd behandeld: 

 

Dossiernummer: 43007_1963_7 

Gemeentelijk dossiernummer: 43007/1809/B/1963/788 
Dossiernummer van AROHM:  

Onderwerp: oprichten woning 

Aard van de aanvraag:  

Datum ontvangst dossier 30/09/1963 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

26/10/1963 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Nee 
 
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Nee  
 
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door 
de gemachtigde ambtenaar? 

Nee 

 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

Nee 

 
Status verval van de vergunning Onbekend 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee 
 
 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit  

 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ‘oud stelsel' werd behandeld: 



 

Dossiernummer: 43007_2003_97 

Gemeentelijk dossiernummer: 43007/1809/B/2003/1617 
Dossiernummer van AROHM: 8..0/43007/1375.1 

Onderwerp: veranderen van een raam in een tuindeur 

Aard van de aanvraag:  

Datum ontvangst dossier 2/10/2003 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

5/01/2004 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Nee 
 
Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Nee  
 
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door 
de gemachtigde ambtenaar? 

Nee 

 
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

Nee 

 
Status verval van de vergunning Onbekend 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Nee 
 
 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit  

 
 
Ligging van het terrein: 
 

Kadastrale omschrijving: KAPRIJKE 2° ,afd. sectie A nrs. 0813A, 0814A  
Adres: Kaprijke, Krommeveldstraat 

 
Voor deze locatie werden geen aanvragen ingediend 
 

 
 
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. 
 
De bepalingen aangaande het vergunningenregister vindt u in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
terug onder Titel V: Diverse bepalingen, Hoofdstuk I: Plannen- en vergunningenrsgister, afdeling 2: 
Vergunningenregister. 
 
Conform artikel 98 van het decreet 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.  

 
 
 
 

Karine Goegebeur 
Algemeen directeur  

 Pieter Claeys  
Burgemeester 
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