
            VG2020/0556

VASTGOEDINFORMATIE

                                           

algemeen directeur       burgemeester

Luc Vrijdaghs          Thomas Vints

A. DOSSIERNUMMER

VG2020/0556

B. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

STADSBESTUUR BERINGEN, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen 

Referentie: 2018/006 

C. GEWENSTE INFORMATIE

• Uittreksel uit het plannenregister: Ja
• Uittreksel uit het vergunningenregister: Ja
• Stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst/notarisbrief): Ja

D. LIGGING VAN HET TERREIN

Administratieve ligging:   
Eeuwfeestplein 33 ,  3582 Beringen

Kadastrale ligging:  
Afdeling 04, sectie C, nummer 3N64 

E. DATUM VAN OPMAAK

14 juli 2020

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn één jaar geldig vanaf deze datum.
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AANVRAAG 

STEDENBOUWKUNDIGE  

INLICHTINGEN 
 

 

 

 

 

AANVRAGER: Stad Beringen (gronden – 2018/006 Ellen -Hans) 

   Mijnschoolstraat 88 

   3580 BERINGEN 

 

TELEFOONNR.: 011/430. 245  

 

 X  uittreksel uit het plannenregister  

 

 X uittreksel uit het vergunningenregister  

 

 X stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst)  
Aanvinken welke gegevens u wenst op te vragen 

 

 

GEMEENTE:  BERINGEN 

 

 

POSTCODE + DEELGEMEENTE: 3582 Beringen 

 

 

STRAAT + HUISNUMMER:  Eeuwfeestplein 33 

 

 

KADASTRALE AFDELING:  4de afdeling 

 

 

KADASTRALE SECTIE:  sectie C 

 

 

KADASTRALE PERCEELNUMMERS:  3N64 

 

 

KADASTRALE AARD:    Welzijnsgebouw 
Indien mogelijk een kadastraal plan en een kadastrale legger toevoegen. 

 

 

HUIDIGE EIGENAAR(S)(indien verschillend van de aanvrager): 

  

 Stad Beringen (in erfpacht) 
  

mailto:STADSBESTUUR@BERINGEN.BE
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            DAA2018/0586

VASTGOEDINFORMATIE

                                           

A. DOSSIERNUMMER

DAA2018/0586

B. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

STADSBESTUUR BERINGEN Dienst Gronden (Ellen), Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen 

Referentie: 2018/006 

C. GEWENSTE INFORMATIE

• Uittreksel uit het plannenregister: Ja
• Uittreksel uit het vergunningenregister: Ja
• Stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst/notarisbrief): Ja

D. LIGGING VAN HET TERREIN

Administratieve ligging:   
Eeuwfeestplein 33,  3582 Beringen

Kadastrale ligging:  
Afdeling 04, sectie C, nummer 3N64 

E. DATUM VAN OPMAAK

3 januari 2019

De stedenbouwkundige inlichtingen zijn één jaar geldig vanaf deze datum.









Bijlage kadastraal plan

1:1500



 

 

 
UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER 
(DAA2018/0586) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A. LIGGING VAN HET TERREIN (DAA2018/0586) 

Kadastrale afdeling: BERINGEN 4 AFD/KOERSEL 2 AFD/ 

Sectie: C 

Perceelnummer: 71522_C_0003_N_064_00 

Ligging: EEUWFEESTPLEIN 33 
 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
(DAA2018/0586) 

GEWESTPLAN(DAA2018/0586) 

Naam GEWESTPLAN HASSELT-GENK 

Plan_Id 2.22_1_1 

Datum goedkeuring 1979-04-03 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

Het perceel is gelegen in woongebied 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP), PROVINCIAAL (NIEUW DECREET!)(DAA2018/0586) 

Naam Afbakening kleinstedelijk gebied Beringen 

Plan_Id 2.13_15005_00001 

Datum goedkeuring 2017-05-17 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

BOUWVERORDENING(DAA2018/0586) 

Naam besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende 
vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen 
voor voetgangersverkeer 

Plan_Id 2.31_3_1 

Datum goedkeuring 1997-04-29 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

Maurice Webers

burgemeesteralgemeen directeur

Luc Vrijdaghs



Naam BOUWVERORDENING MIJNCITE 

Plan_Id 2.31_2_1 

Datum goedkeuring 1996-02-28 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (NIEUW DECREET!)(DAA2018/0586) 

  

Naam 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 afvalwater en 
hemelwater 

Plan_Id 2.33_1_1 

Datum goedkeuring 2004-10-01 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

Naam besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 

Plan_Id 2.33_2_1 

Datum goedkeuring 2005-07-08 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

Naam besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid 

Plan_Id 2.33_3_1 

Datum goedkeuring 2009-06-05 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

OPMERKINGEN (DAA2018/0586) 

Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale 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 uitgevoerd 
is; 

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. 

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid 
en volledigheid ervan. 

 



Maurice Webers

burgemeesteralgemeen directeur

Luc Vrijdaghs



Dossiernummer: 1999/00604 
Onderwerp: rooien en aanplanten van bomen (laanprojectie Beringen-Mijn) 
      
Datum van de beslissing over de aanvraag 17 december 1999 
Aard van de beslissing over de aanvraag Vergund 

(*) Artikel 4.2.14: vermoeden van vergunning

§1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd
werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, te allen tijde geacht te
zijn vergund.

§2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd
werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn,
worden voor de toepassing van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, geacht te zijn vergund, tenzij het vergund
karakter wordt tegengesproken middels een proces – verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld
binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar als vergund
geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 september 2009 geldt als eerste mogelijke startdatum voor deze
termijn van één jaar. Deze regeling geldt niet indien de constructie gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

§3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht die niet aan de voorwaarden van
§1 en §2, eerste lid, voldoen, worden deze handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt.

§4. Dit artikel heeft nimmer voor gevolg dat teruggekomen wordt op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissingen die het vergund karakter van een constructie tegenspreken.

MILIEU- EN OMGEVINGSAANVRAGEN(DAA2018/0586)

/

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN (DAA2018/0586)

/

BOUWMISDRIJVEN (DAA2018/0586)

/

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 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. 



Maurice Webers

burgemeesteralgemeen directeur

Luc Vrijdaghs



Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (*)   

Het onroerend goed is begrepen in een:  

Niet - vervallen verkaveling (*)   

Deze verkaveling is gewijzigd (*)   

Onteigeningsplan  X  

> Datum:  

> Het onteigeningsplan maakt deel uit van een bijzonder plan van aanleg    

> Het onteigeningsplan maakt deel uit van een GRUP    

Gemeentelijke (stedenbouwkundige-, bouw- of verkavelingsverordening) (*)   

Provinciale stedenbouwkundige verordening (*)   

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (*)   

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit volgens het decreet 
complexe projecten 

 X  

Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijn, ingevolge:  

Een rooilijnplan  X  

> Datum:  

> Het rooilijnplan maakt deel uit van een bijzonder plan van aanleg    

> Het rooilijnplan maakt deel uit van een GRUP    

Overzicht vergunningen  

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouw-, verkavelings- of 
stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen afgeleverd (*) 

  

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven 
vastgesteld (*) 

  

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd 
afgegeven 

 X  

 

2. MILIEU EN NATUUR (DAA2018/0586) JA  NEE 

Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor 
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO)  
Mogelijk asbest aanwezig, gebruikt als bouwmaterialen tussen 1940 en 1998.  

 X 

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) milieuvergunning(en) 
afgeleverd, of milieumelding(en) ontvangen (*) (1) 
(1) Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalwaterverwerking, grondwaterwinning, ... 

 X 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering(en) vastgesteld inzake niet gemelde of 
vergunde inrichtingen (2) 
(2) Hetzelfde geldt voor niet - vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatie, afvalwaterlozing, afvalwaterverwerking, grondwaterwinning, ... 

 X 

Het onroerend goed is gelegen in een vogelrichtlijngebied  X  

Het onroerend goed is gelegen in een habitatrichtlijngebied  X  

Opgenomen in een bosbeheersplan (voor privé - eigendom: bos en groen)  X  

Het onroerend goed is gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)  X  

Het onroerend goed is gelegen in een Vlaams natuurreservaat  X  

Het onroerend goed is gelegen in een erkend natuurreservaat  X  

Het onroerend goed is gelegen in erkende en Vlaamse natuurreservaten 
visiegebieden 

 X  



Het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone,  
  afgebakend in een BPA of RUP 

 X  

Het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject  X  

Het onroerend goed bevindt zich in de zuiveringszone: 
Centraal gebied  

 

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied  X  

Het onroerend goed is gelegen in een risicozone voor overstromingen  X  

- Andere:  X  

 

3. HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE (DAA2018/0586) JA  NEE 

Het onroerend goed is gelegen in:  

Een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving 
op de economische expansie 

- - 

Een industrieterrein aangelegd door de gemeente met steun van het Vlaams 
gewest 

- - 

Bijzondere verkoopsvoorwaarden  X  

Het onroerend goed is opgenomen in:  

De gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsruimten 

 X  

De gewestelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 
(inventaris wordt beheerd door wonen Vlaanderen) 

  

Het gemeentelijk leegstandsregister  X  

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van 
de Vlaamse Wooncode (info en/of attest kan aangevraagd worden voor een 
bestaande woning bij de dienst wonen) 

  

 

4. BESCHERMD OF WAARDEVOL ONROEREND ERFGOED (DAA2018/0586) JA  NEE 

Voor zover bekend is het onroerend goed opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed 
Vlaanderen:  

- Beschermd cultuurhistorisch landschap  X  

- Beschermd monument  X  

- Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek  X  

- Beschermde archeologische site  X  

- Vastgesteld bouwkundig erfgoed: zie bijlages X  

- Vastgesteld bouwkundig erfgoed relicten  X  

- Vastgestelde archeologische zone  X  

Voor zover bekend is het onroerend goed opgenomen in:  

- Gelegen in historische tuinen en parken  X  

- Gelegen in een relictzone: zie bijlage X  

- Andere:  X  

 

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT (DAA2018/0586) JA  NEE 

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere 
erfdienstbaarheden van openbaar nut:  

- (Ondergrondse inneming voor) plaatsen van elektriciteitsleidingen, vervoer van   X  



  gasachtige producten, aanleg van afvalwatercollector, andere ... 

- Bouwvrije strook langs autosnelweg   X  

- Ligging naast spoorwegen en buurtspoorwegen  X  

- Ligging langs waterlopen van 2de en 3de categorie  X  

- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. 
ruimingswerken (5 meter vanaf de oever) 

 X  

- Voet- en jaagpaden (buurtwegen)  X  

- Andere:   X  

 

6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN (DAA2018/0586) JA  NEE 

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing:  

- Belasting op waterleiding (indien het perceel of het pand als bestemming 
aangewend wordt voor meerdere woonentiteiten of meerdere bouwkavels dan 
reeds vergund) 

 X 

- Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen  X 

- Belasting op tweede verblijven (indien de bewoner er niet gedomicilieerd is)  X 

- Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting  X 

- Belasting op onderbenutte bedrijfskavels  X 

- Belasting op onbebouwde bouwgronden en bouwkavels  X 

- Dienstenbelasting bedrijven  X 

- Belasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen  X 

- Andere:   X 
 

 



Voorschriften Gewestplan 

 

Woongebied 

 

 

Overwegende dat het gebruik van deze gebieden geregeld wordt in artikel 5.1. van het 

inrichtingsbesluit van 28 december 1972. 

5.1.0. De 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 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 onmiddellijke omgeving. 
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Bijlage Bouwaanvraag 1992/00397
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Bijlage bouwaanvraag 1999/00040



dsa
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Bijlage voorschriften bouwverordening mijncité











Bijlage vastgesteld bouwkundig erfgoed

1:1500



Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden 

ID: 15125

URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15125

Locatie

Provincie Limburg

Gemeente Beringen

Deelgemeente Koersel

Straat Aakstraat, Beverlosesteenweg, Bootstraat, Eeuwfeestplein, Gouden 
Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Kioskplein, Koolmijnlaan, 
Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat, Visvangststraat, 
Watersportlaan, Zandhoefstraat

Locatie Aakstraat 1-3, 2-4, Beverlosesteenweg 444-454, 445-451, Bootstraat 
1-11, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, 
Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kioskplein 1-25, 2-28, 
Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-3, 2-8, Stadionlaan 
1-83, 2-62, Tennisstraat 1-39, 2-16, Visvangststraat 24-46, 
Watersportlaan 1-15, 2-16, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

Administratieve gegevens

+
−

© AGIV

G



Andere nummers

ID : 14564

Besluiten

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG 
ERFGOED IN DE PROVINCIE LIMBURG

schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten

16-01-2018

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel
Aakstraat 1-3, 2-4, Beverlosesteenweg 444-454, 445-451, 
Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 
1-23, 2-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kioskplein 
1-25, 2-28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-3, 
2-8, Stadionlaan 1-83, 2-62, Tennisstraat 1-39, 2-16, 

Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-15, 2-16, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types 
woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. 
Huybrichs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar 
ontwerp van I. Blomme.

Typologie arbeiderscités, arbeiderswoningen, mijncités, 
personeelswoningen, tuinwijken

Datering interbellum, na WO II

Betrokken 
personen

◾ Blomme, Adrien (Ontwerper)
◾ Blomme, Yvan (Ontwerper)
◾ Lohest, Philippe (Ontwerper)
◾ Huybrighs, Antoon (Ontwerper)

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types 
woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. 
Huybrichs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar ontwerp 
van I. Blomme.

Waarden



historische waarde

architecturale waarde

stedenbouwkundige waarde

© 2007-2016 Onroerend Erfgoed - Contacteer ons - Gebruiksvoorwaarden

- Veelgestelde vragen



Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden 

ID: 15114

URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15114

Locatie

Provincie Limburg

Gemeente Beringen

Deelgemeente Koersel, Beverlo

Straat Aakstraat, Alfred Habetslaan, Berkenstraat, Beverlosesteenweg, 
Bootstraat, Duinenstraat, Dwarsstraat, Eeuwfeestplein, Gouden 
Jubileumplein, Havenlaan, Hotelstraat, Kanaalstraat, Kastanjestraat, 
Kioskplein, Koolmijnlaan, Krommestraat, Laan op Vurten, 
Leysestraat, Lindestraat, Louis Sauvestrelaan, Mijnschoolstraat, 
Plataanstraat, Rondplein, Sorbebomenstraat, Spoorwegstraat, 
Stadionlaan, Stationkaai, Stationsstraat, Visvangststraat, 
Vossenbergstraat, Watersportlaan, Wilgenstraat, Zandhoefstraat, 
Klimopstraat, Oosterspeelplein, Randstraat, Westerspeelplein, 
Hovingenstraat, Hospitaalstraat, Tennisstraat, Kerkstraat

Locatie Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 
2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455, Bootstraat 1-11, 
Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Eeuwfeestplein 1-33, 
2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 3-7, 68-134, 

+
−

© AGIV

G



Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-9, 2-8, Hovingenstraat 1, 2-12, 
Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Kerkstraat 2-6, 10, 
11, Kioskplein 1-25, 2-28, Klimopstraat 1, 2-24, Koolmijnlaan 141, 
250, 274-304, Koolmijnlaan 152, 158, 162-224, Koolmijnlaan 303, 
337-343, Krommestraat 1-3, 2-8, Laan op Vurten 1-135, 2-130, 
Leysestraat 1-135, 2-130, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 
1-67, 2-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder 
nummer, Plataanstraat 1-7, 2-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, 
Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 2-24, Stadionlaan 
1-83, 2-62, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-111, 84-110, 
Tennisstraat 1-55, 2-16, 74-80, Visvangststraat 24-46, 
Vossenbergstraat 1-31, Watersportlaan 1-15, 2-16, Westerspeelplein 
2-8, Wilgenstraat 1-21, 2-20, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

ID : 14564

Besluiten

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG 
ERFGOED IN DE PROVINCIE LIMBURG

schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten

16-01-2018

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités
Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 
2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455, Bootstraat 1-11, 
Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Eeuwfeestplein 
1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 3-7, 68-
134, Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-9, 2-8, Hovingenstraat 

1, 2-12, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Kerkstraat 2-6, 10, 11, 
Kioskplein 1-25, 2-28, Klimopstraat 1, 2-24, Koolmijnlaan 141, 250, 274-304, 
Koolmijnlaan 152, 158, 162-224, Koolmijnlaan 303, 337-343, Krommestraat 1-3, 2-8, Laan 
op Vurten 1-135, 2-130, Leysestraat 1-135, 2-130, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 
1-67, 2-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-7, 
2-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 
2-24, Stadionlaan 1-83, 2-62, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-111, 84-110, 
Tennisstraat 1-55, 2-16, 74-80, Visvangststraat 24-46, Vossenbergstraat 1-31, 
Watersportlaan 1-15, 2-16, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-21, 2-20, Zandhoefstraat 
1-25, 2-4 (Beringen)

Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 
mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de 
Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de 
afstand tot de mijn.

Is de omvattende vaststelling van



Directeurs- en ingenieurswoningen
Koolmijnlaan 152, 158, 162-200, 206, 250, Beringen (Limburg)

Alleenstaande gebouwen, gelegen in ruime tuinen, door muren van 
de straat afgesloten. De oudste voorbeelden zijn opgetrokken uit 
hetzelfde materiaal als de oudste tuinwijkwoningen in de 

Stationsstraat en Dwarsstraat, en dateren van circa 1910.

Parochiaal complex Sint-Theodardus
Koolmijnlaan 303, Kerkstraat 2-6, 10, Beringen (Limburg)

Moderne kerk, in 1939-1943 naar ontwerp van architect H. Lacoste 
gebouwd. Imposant bakstenen gebouw met zware, gedrongen 
volumes.

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo
Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Duinenstraat 
1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Hotelstraat 1-9, 2-8, 
Hovingenstraat 1, 2-12, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Klimopstraat 1, 
2-24, Koolmijnlaan 337-343, Laan op Vurten 1-135, 2-4, 32-130, 
Leysestraat 69-111, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 1-67, 

2-92, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-7, 2-8, Randstraat 10-20, 
Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 2-24, Stationkaai 1-59, 
Stationsstraat 57-111, 84-110, Vossenbergstraat 1-31, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 
1-21, 2-20 (Beringen)

De mijncité die op het grondgebied van Beverlo werd opgericht ten noorden van de mijnsite 
van Beringen, vormt de oudste kern van de mijnwerkershuisvesting.

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel
Aakstraat 1-3, 2-4, Beverlosesteenweg 444-454, 445-451, 
Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 
1-23, 2-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kioskplein 
1-25, 2-28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-3, 
2-8, Stadionlaan 1-83, 2-62, Tennisstraat 1-39, 2-16, 

Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-15, 2-16, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types 
woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. 
Huybrichs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar 
ontwerp van I. Blomme.

Typologie arbeiderscités, mijncités, tuinwijken

Datering vóór WO I, interbellum, WO II, na WO II

Beknopte karakterisering



Beschrijving

Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 
mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de 
Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de 
afstand tot de mijn.

Waarden

historische waarde

architecturale waarde

stedenbouwkundige waarde
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UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER 

(VG2020/0556) 
 

 

A. LIGGING VAN HET TERREIN (VG2020/0556) 

Kadastrale afdeling: BERINGEN 4 AFD/KOERSEL 2 AFD/ 

Sectie: C 

Perceelnummer: 71522_C_0003_N_064_00 

Ligging: EEUWFEESTPLEIN 33 

 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 

(VG2020/0556) 

GEWESTPLAN(VG2020/0556) 

Naam GEWESTPLAN HASSELT-GENK 

Plan_Id 2.22_19_1 

Datum goedkeuring 1979-04-03 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

Het perceel is gelegen in woongebied 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP), PROVINCIAAL (NIEUW DECREET!)(VG2020/0556) 

Naam Afbakening kleinstedelijk gebied Beringen 

Zoneringstype: Art. 1 PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Beringen 

Plan_Id 2.13_15005_00001 

Datum goedkeuring 2017-05-17 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

BOUWVERORDENING(VG2020/0556) 

Naam besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende 

vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen 

voor voetgangersverkeer 

Plan_Id 2.31_3_1 

Datum goedkeuring 1997-04-29 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

Naam BOUWVERORDENING MIJNCITE (voorschriften zie website) 

Plan_Id 2.31_2_1 

Datum goedkeuring 1996-02-28 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (NIEUW DECREET!)(VG2020/0556) 

Naam 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 afvalwater en 

hemelwater 

Plan_Id 2.33_1_1 

Datum goedkeuring 2004-10-01 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

Naam besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende 

vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 

inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 

Plan_Id 2.33_2_1 

Datum goedkeuring 2005-07-08 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

Naam besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende 

vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake toegankelijkheid 

Plan_Id 2.33_3_1 

Datum goedkeuring 2009-06-05 

Processtap Besluit tot Goedkeuring  

 

 

OPMERKINGEN (VG2020/0556) 

Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 

perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die informatie 

volledig is. Zo kunnen kadastrale 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 uitgevoerd 

is; 

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. 

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en 

volledigheid ervan. 

 



                     VG2020/0556
                                                    UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER

                                           

A. LIGGING VAN HET TERREIN

Administratieve ligging:
Eeuwfeestplein 33 , 3582 Beringen 
    
Kadastrale ligging:
Afdeling 04, sectie C, nummer 3N64 
           

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

VERKAVELINGEN (VG2020/0556)

/

  

STEDENBOUWKUNDIGE- EN  OMGEVINGSAANVRAGEN (*) (VG2020/0556)

Dossiernummer: 1999/00040 
Onderwerp: renoveren van het eeuwfeestgebouw 

Datum van de beslissing van het schepencollege over
de aanvraag

25 maart 1999        

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Vergund 

Dossiernummer: 1992/00397 
Onderwerp: renoveren eeuwfeestgebouw tot integratiecentrum 

Datum van de beslissing van het schepencollege over
de aanvraag

25 maart 1993        

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Vergund 

(*) Artikel 4.2.14: vermoeden van vergunning

§1. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd
werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, te allen tijde geacht te
zijn vergund.

§2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd
werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn,
worden voor de toepassing van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, geacht te zijn vergund, tenzij het vergund
karakter wordt tegengesproken middels een proces – verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld
binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Het tegenbewijs, vermeld in het eerste lid, kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar als vergund



geacht opgenomen is in het vergunningenregister. 1 september 2009 geldt als eerste mogelijke startdatum voor deze
termijn van één jaar. Deze regeling geldt niet indien de constructie gelegen is in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.

§3. Indien met betrekking tot een vergund geachte constructie handelingen zijn verricht die niet aan de voorwaarden van
§1 en §2, eerste lid, voldoen, worden deze handelingen niet door de vermoedens, vermeld in dit artikel, gedekt.

§4. Dit artikel heeft nimmer voor gevolg dat teruggekomen wordt op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissingen die het vergund karakter van een constructie tegenspreken.

MILIEU- EN OMGEVINGSAANVRAGEN(VG2020/0556)

/

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN (VG2020/0556)

/
 

PLANOLOGISCHE ATTESTEN (VG2020/0556)

/
 

BOUWMISDRIJVEN (VG2020/0556)

/

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 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. 



 

 

 

ALGEMEEN INLICHTINGENFORMULIER 

VASTGOEDINFORMATIE (VG2020/0556)  

 

LIGGING VAN HET TERREIN (VG2020/0556)  

Administratieve ligging:  

Eeuwfeestplein 33, 3582 Beringen 

 

Kadastrale ligging:  

Afdeling 4, sectie C, nummer 3N64  

BELANGRIJKE BEPALINGEN (VG2020/0556)  

 

Op 16 oktober 2006 werd het vergunningenregister van onze stad goedgekeurd. 

Het plannenregister van onze stad werd goedgekeurd op 6 november 2007. 

 

Aangezien de stad over een goedgekeurd plannen - en vergunningenregister beschikt,  

komen onderdelen van het inlichtingenformulier - minstens ten dele - te vervallen.  

Informatie over de onderdelen aangeduid met een (*) zijn terug te vinden op de uittreksels 

uit het plannen - en vergunningenregister.  

 

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde. Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk 

voor de juistheid en volledigheid ervan.  

 

 

1. RUIMTELIJKE ORDENING (VG2020/0556) JA  NEE  

Het onroerend goed is gelegen in:  

Het gewestplan Hasselt - Genk van 3 april 1979 (*) 
  

Het oorspronkelijke gewestplan werd gewijzigd voor het onroerend goed (*) 
  

Wegens de schaal van het gewestplan is de bestemming voor interpretatie 

vatbaar 

 
X  

Het gewestplan is momenteel in herziening gesteld 
 

X  

Een algemeen plan van aanleg (*) 
  

Een bijzonder plan van aanleg (*) 
  

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (*) 
  

> Ligt dit perceel binnen een zone waarop het voorkooprecht van toepassing is 

(*)  

  

Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (*) 
  

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (*) 
  

Het onroerend goed is begrepen in een:  

Niet - vervallen verkaveling (*) 
  

Deze verkaveling is gewijzigd (*) 
  

Onteigeningsplan 
 

X  

> Datum:  

> Het onteigeningsplan maakt deel uit van een bijzonder plan van aanleg  
  

> Het onteigeningsplan maakt deel uit van een GRUP  
  

Gemeentelijke (stedenbouwkundige-, bouw- of verkavelingsverordening) (*) 
  

Provinciale stedenbouwkundige verordening (*) 
  



Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (*) 
  

Op het betrokken perceel is een voorkeurs- of projectbesluit volgens het decreet 

complexe projecten 

 
X  

Het onroerend goed wordt getroffen door een rooilijn, ingevolge:  

Een rooilijnplan 
 

X  

> Datum:  

> Het rooilijnplan maakt deel uit van een bijzonder plan van aanleg  
  

> Het rooilijnplan maakt deel uit van een GRUP  
  

Overzicht vergunningen  

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed bouw-, verkavelings- of 

stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen afgeleverd (*) 

  

Voor zover bekend zijn voor het onroerend goed stedenbouwkundige misdrijven 

vastgesteld (*) 

  

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd 

afgegeven 

 
X  

 

2. MILIEU EN NATUUR (VG2020/0556) JA  NEE  

Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor 

bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO)  
* zie in bijlage het recentste bodemattest ter info.  

Mogelijk asbest aanwezig, gebruikt als bouwmaterialen tussen 1940 en 1998.  

 
X 

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) milieuvergunning(en) 

afgeleverd, of milieumelding(en) ontvangen (*) (1) 
(1) Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARAB-

exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalwaterverwerking, grondwaterwinning, ... 

 

X 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 

milieuvergunningsreglementering(en) vastgesteld inzake niet gemelde of 

vergunde inrichtingen (2) 
(2) Hetzelfde geldt voor niet - vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB-

exploitatie, afvalwaterlozing, afvalwaterverwerking, grondwaterwinning, ... 

 

X 

Het onroerend goed is gelegen in een vogelrichtlijngebied 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in een habitatrichtlijngebied 
 

X  

Opgenomen in een bosbeheersplan (voor privé - eigendom: bos en groen) 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in een Vlaams natuurreservaat 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in een erkend natuurreservaat 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in erkende en Vlaamse natuurreservaten 

visiegebieden 

 
X  

Het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone,  

  afgebakend in een BPA of RUP 

 
X  

Het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject 
 

X  

Het onroerend goed bevindt zich in de zuiveringszone: 

Centraal gebied  
 

Het onroerend goed is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied 
 

X  

Het onroerend goed is gelegen in een risicozone voor overstromingen 
 

X  

- Andere: 
 

X  

 



3. HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE (VG2020/0556) JA  NEE  

Het onroerend goed is gelegen in:  

Een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving 

op de economische expansie 

- - 

Een industrieterrein aangelegd door de gemeente met steun van het Vlaams 

gewest 

- - 

Bijzondere verkoopsvoorwaarden 
 

X  

Het onroerend goed is opgenomen in:  

De gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde 

bedrijfsruimten 

 
X  

De gewestelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 

(inventaris wordt beheerd door wonen Vlaanderen) 

  

Het gemeentelijk leegstandsregister 
 

X  

Voor het onroerend goed is een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van 

de Vlaamse Wooncode (info en/of attest kan aangevraagd worden voor een 

bestaande woning bij de dienst wonen) 

  

 

4. BESCHERMD OF WAARDEVOL ONROEREND ERFGOED (VG2020/0556) JA  NEE  

Voor zover bekend is het onroerend goed opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed 

Vlaanderen:  

- Beschermd cultuurhistorisch landschap 
 

X  

- Beschermd monument 
 

X  

- Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek 
 

X  

- Beschermde archeologische site 
 

X  

- Vastgesteld bouwkundig erfgoed 

info : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15125  

info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15114  

X 
 

- Vastgesteld bouwkundig erfgoed relicten 
 

X  

- Vastgestelde archeologische zone 
 

X  

Voor zover bekend is het onroerend goed opgenomen in:  

- Gelegen in historische tuinen en parken 
 

X  

- Gelegen in een relictzone X 
 

- Andere: 
 

X  

 

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT (VG2020/0556) JA  NEE  

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere 

erfdienstbaarheden van openbaar nut:  

- (Ondergrondse inneming voor) plaatsen van elektriciteitsleidingen, vervoer van  

  gasachtige producten, aanleg van afvalwatercollector, andere ... 

 
X  

- Bouwvrije strook langs autosnelweg  
 

X  

- Ligging naast spoorwegen en buurtspoorwegen 
 

X  

- Ligging langs waterlopen van 2de en 3de categorie 
 

X  

- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. 

ruimingswerken (5 meter vanaf de oever) 

 
X  

- Gemeentewegen en jaagpaden 
 

X  

- Andere:  
 

X  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15125
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15114


 

6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN -HEFFINGEN (VG2020/0556) JA  NEE  

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing:  

- Belasting op waterleiding (indien het perceel of het pand als bestemming 

aangewend wordt voor meerdere woonentiteiten of meerdere bouwkavels dan 

reeds vergund) 

 
X 

- Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen 
 

X 

- Belasting op tweede verblijven (indien de bewoner er niet gedomicilieerd is) 
 

X 

- Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting 
 

X 

- Belasting op onderbenutte bedrijfskavels 
 

X 

- Belasting op onbebouwde bouwgronden en bouwkavels 
 

X 

- Dienstenbelasting bedrijven 
 

X 

- Belasting op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
 

X 

- Andere:  
 

X 
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BODEMATTEST

 
 
 
 
 

uw bericht van  01.07.2020 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  2018/006 2020 Eeuwfeestgebouw contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20200375676

Mechelen 01.07.2020 aanvraagnummer 20200373831

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020 
afdeling : 71522 BERINGEN 4 AFD/KOERSEL 2 AFD/ 
straat + nr. : Eeuwfeestplein 33  
sece : C 
nummer : 0003/00N064 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee 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 bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

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

www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 01.07.2020

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

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

