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Belangrijke informatie inzake de bezichtigings- en biedingsperiode 
 

- De startdatum en finale-bod-datum: 

De biedingsperiode start op 26/03/2018 en eindigt op 25/06/2018. 

 

- Bezichtigingen: 

Vanaf 26/03/2018 kunnen bezichtigingen plaatsvinden in het bijzijn van de 

bemiddelaar, vastgoedkantoor de Fooz. U kunt het kantoor steeds online 

bereiken op www.defooz.com of tijdens de kantooruren telefonisch op het 

nummer 09 225 00 78. 

 

- Biedingen: 

o De nodige formulieren om uw bod te doen zijn te verkrijgen bij 

vastgoed de Fooz, waar men u zal bijstaan met raad en daad. 

o Vanaf 26/03/2018 t.e.m. 24/06/2018 kunnen biedingen onder gesloten 

omslag tijdens de kantooruren binnengebracht worden bij het 

vastgoedkantoor de Fooz met adres te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28, 

en dit bij ontvangstbewijs. 

o Op 25 juni 2018 is uw laatste kans om uw bod onder gesloten omslag in 

te dienen. Biedingen kunnen op deze dag nog afgegeven worden op het 

stadhuis van Gent tussen 13u45 en 14u00, waarna de opening van alle 

gesloten biedingen zal plaatsvinden. 

 

- Opening gesloten omslagen: 

o Locatie: Stadhuis Gent, 9000 Gent, Botermarkt 1 

o Tijdstip: Op 25 juni 2018 om 14h00 zullen de gesloten omslagen 

geopend worden. 

 

http://www.defooz.com/
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Ondergetekende, Hilde Bauwens, beëdigd landmeter-expert

voor de Stad Gent verklaart te zijn overgegaan tot de opmeting

en splising van de hierna beschreven en afgebeelde

onroerende goederen op 13 november 2017.

Rekening houdend met:

* bestaande toestand

* plan landmeter D. Ibens, d.d. 07/10/15

LOT 1 : deel van perceel 452X begrensd door de punten

   51,52,53,54,56,58,59,60, 61,62

  en heeft een gemeten oppervlakte van 190,4 m².

LOT 2 : deel van perceel 452X begrensd door de punten

  54,55,57,56

            en heeft een gemeten oppervlakte van 5,7 m²

  en is te voegen bij 452T.

LOT 3 : perceel 452T begrensd door de punten 53,54,55,

  57,58,9,7, 8

  en heeft een gemeten oppervlakte van 21 m².

LOT 4 : deel van perceel 452S begrensd door de punten

   6,7,9,59

  en heeft een gemeten oppervlakte van 11,2 m².

LOT 5 : deel van perceel 452S begrensd door de punten

  1,2,...,6,7,8

  en heeft een gemeten oppervlakte van 448,3 m².

LOT 6 : deel van het openbaar domein begrensd door de

     punten 10,11,12,13

  en heeft een gemeten oppervlakte van 4,3 m².

De grenspunten zijn weergegeven in een coördinatentabel en

gematerialiseerd door gevellijnen en muren.

Beschrijving van de grenzen:

* gevellijn: 1,2,3,4,5. 59-60.

* trappen: 10,11,12,13.

* as van de muur: 54,55. 59,60,61.

* volle muur op perceel: 51,52,53,8,1.

* rooilijn: 5,6,59.

Hilde Bauwens

landmeter-expert voor de Stad Gent

KAD150006
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Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Leeuwerck Nathalie 
092667985 

WIM DURAN 57874 20/10/2017 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Dorpsstraat 1  
 9052 Gent 
 Kadaster: afdeling 24, sectie C, nummer 452  S   
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

  

RPADM 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 57874 
Inschrijvingsdatum : 05/10/2017 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 24, sectie C nummer 452 S 0 0 
Adres : Dorpsstraat 1 
Postcode : 9052 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 528067 
Gemeentelijk dossiernummer : 1998/70023 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/21472/1 

Onderwerp : het uitvoeren van verbouwingswerken aan de lokalen en het bouwen van 
een toegang voor mindervaliden 

Aard van de aanvraag : Verbouwing gemeenschapsvoorzieningen, openbaar nut 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 18/02/1998 
Datum ontvangstbewijs : 18/02/1998 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 23/06/1998 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 23/06/1998 
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 559758 
Gemeentelijk dossiernummer : 1971 ZW 1160 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : verbouwen en uitbreiden gemeentehuis 
Aard van de aanvraag : Verbouwing gemeenschapsvoorzieningen, openbaar nut 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 27/10/1971 
Datum ontvangstbewijs : 27/10/1971 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
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Datum van de beslissing over de aanvraag : 23/11/1971 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 559755 
Gemeentelijk dossiernummer : 1968 ZW 6866 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : verbouwen en uitbreiden gemeentehuis 
Aard van de aanvraag : Verbouwing gemeenschapsvoorzieningen, openbaar nut 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 13/11/1968 
Datum ontvangstbewijs : 13/11/1968 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 19/11/1968 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
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/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2010_139206 
Functie van het gebouw : Gemeenschapsvoorziening of openbaar nut 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 
: 

Ja 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 

 
: 

Neen 
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bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 
 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2011 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

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 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
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 (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
 
/ 
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C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
/ 
 
 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
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De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
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 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 het decreet 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: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 
Datum 20-10-2017 
 

 

D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Milieuloket op telefoonnummer 09/268 23 10. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest geweigerd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest toegekend? 

: Neen 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest aangevraagd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest ingetrokken? 

: Neen 

 
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 

Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

  

- Leegstand : Neen 
Datum opname 
 

:  
- Verwaarlozing : Neen 

Datum opname 
 

:  

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum opname 
 

:  

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse 
wooncode? 

: Neen 

Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

: Neen 

 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
/ 
 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Ja 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Ja 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 

: Ja 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 
Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Gemeentehuis van Zwijnaarde 
 
 - Relict naam: Gemeentehuis van Zwijnaarde – Inventaris: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/26952 
 
Verdere informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be of neem contact op met 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Veldstraat 55, 9000 Gent 
Telefoon: 09/269 37 30 
monumentenzorg@stad.gent 

 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 



Dorpsstraat 1 – Zandvoordestraat 2A, Gent / Zwijnaarde 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

Kadastraal nummer Deel van 452S (met trappartij)  
 

 

Kadastraal bekend 24ste Afdeling, Sectie C 

Oppervlakte perceel Gemeten oppervlakte: 452,60 m², loten  5 en 6 
volgens opmetingsplan van 30/01/2018. 

Huidige gebruik Tot half 2018 als administratief centrum 

Staat van de gebouwen Dorpsstraat 1(vroegere gemeentehuis): goed 
Zandvoordestraat 2A (tussenbouw): op te frissen 

Bebouwde oppervlakte terrein Volledig bebouwd, uitgezonderd parkeergelegenheid 
op eigen terrein zijde Zandvoordestraat 

Specifieke opmerkingen/vragen  

Dorpsstraat 1 is het vroegere gemeentehuis dat enkel nog dienst doet bij ceremoniële 
aangelegenheden, met daarachter Zandvoordestraat 2A (tussenbouw), een recenter 
gebouw op heden in gebruik als administratief centrum (bevolkingsdienst) met 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Dit gebouwencomplex wordt te koop aangeboden, zijnde loten 5 en 6 op vermeld 
opmetingsplan. 
Het vroegere gemeentehuis is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
De tussenbouw kan behouden blijven, of gesloopt worden voor een nieuwe invulling, zie 
infra. 
 

 
JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN 
 
Uittreksel vergunningenregister hieronder samengevat: 
 

Gewestplanbestemming Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd dd. 14/09/1977, gelegen in woongebied met cultureel, historisch en / of esthetische 
waarde 

AfbakeningsRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, goedgekeurd dd. 16/12/2005, maar niet gelegen in een deelgebied waarvoor 
voorschriften werden vastgelegd. 

BPA Naam Nvt 

Zonering Nvt 

gemeentelijkRUP Naam Nvt 

Zonering Nvt 



Verkaveling Nvt 

Beschermd monument Nvt 

Beschermd stadsgezicht Nvt 

Inventaris bouwkundig erfgoed Relict naam: Gemeentehuis van Zwijnaarde 

Recht van voorkoop Vlaamse Grondenbank 

Vergunningenhistoriek Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed. 
23/06/1998: verbouwing gemeenschapsvoorzieningen van openbaar nut, met namen verbouwingswerken aan de lokalen 
en het bouwen van een toegang voor mindervaliden 
4/10/2007: afsluiten van deur- en venteropeningen, maken van deuropening 

Stedenbouwkundige misdrijven Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed. 
Niets gekend bij Afdeling Bouw – en Woontoezicht. 

Bosbeheer en Natuur  

 
 
TE BEVRAGEN ANDERE STADSDIENSTEN 
 

Te bevragen stadsdiensten Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, en Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur. 

Opname in register onroerend erfgoed: ja 

 
STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 
 

Herbestemming mogelijkheden 
en beperkingen 

ALGEMEEN :  
De verdere inrichting van de hoofdbouw aan de Dorpsstraat is in belangrijke mate bepaald door het erfgoedkarakter. We 
zoeken hierbij vooral naar een invulling die de waarde van het pand kracht bij zet (bvb. terug een gemeenschapsfunctie, 
een bank, een restaurant, enz.). Voor deze functies geldt de algemene stelregel dat ze niet hinderlijk mogen zijn voor de 
woonomgeving. Op de bovenverdieping kan eventueel nog één extra woning voorzien worden (conciërgewoning of 
woning van de uitbaters).  
 
De tussenbouw (Zandvoordestraat 2A) wordt bij voorkeur gesloopt. De sloop van dit volume levert een belangrijke 
meerwaarde op, zowel voor de gebruikskwaliteiten van het gebouw zelf als voor de omgeving. Op vandaag kan men 
immers enkel licht trekken aan de voorzijde. Door de tussenbouw te slopen en naar voren te schuiven ontstaat achteraan 
niet alleen een zeer interessante buitenruimte maar heeft men de mogelijkheid om aan voor- én achterzijde licht te 
trekken. Door het gebouw naar voren te schuiven kan men bovendien de scheimuur verder verlagen, wat extra licht 
oplevert voor de achterliggende huiskavels. Bouwen op de rooilijn levert trouwens een belangrijke meerwaarde voor het 
straatbeeld. De huidige parking vormt immers een ‘aberratie’ in de straatwand. In een dorpsbebouwing is het net zaak de 
straatwanden zo gesloten mogelijk te houden. De dwarse parkeerplaatsen zijn allen rechtstreeks toegankelijk vanaf 
openbaar domein en leggen dus een belangrijke hypotheek op de inrichting ervan. Als de parking behouden blijft én men 
de straat wil heraanleggen, dan zal men het voetpad over een structurele breedte moeten aanpassen, wat de vlotte 



toegankelijkheid voor voetgangers verhindert. De dwarse parkeerplaatsen verhinderen bovendien dat er op die plek langs 
de straat wordt geparkeerd. De huidige constellatie is dan ook allesbehalve conform met de principes die de Stad Gent 
op vandaag hanteert voor de inrichting van het openbaar domein. Om nog voldoende buitenruimte over te houden, dient 
de bouwdiepte beperkt te blijven tot ca. 9 m. Het toekomstig volume zal zich moeten afstemmen op de hoofdbouw langs 
Dorpsstraat (zie ook advies DMZ, infra toegevoegd).   
 
De sloop van deze ‘tussenbouw’ kan evenwel op vandaag niet afgedwongen worden. Het gebouw en de bijhorende 
buitenaanleg (parking) zijn rechtmatig tot stand gekomen en kunnen dan ook behouden blijven. Het bestaand volume kan 
nog beperkt verbouwd worden. Een structurele uitbreiding van het volume of herbouw is evenwel niet mogelijk. 
Overweegt men grondige ingrepen, dan dient men bovenstaande randvoorwaarden te volgen.  
 
Beide scenario’s werken natuurlijk door in de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanpalende panden (Zandvoordestraat 
4 en Dorpsstraat 1). De keuze om Dorpsstraat 1 en Zandvoordestraat 2A samen te voegen kunnen we zeker 
ondersteunen. Het toevoegen van de ‘tussenbouw’ aan de hoofdbouw langs de Dorpsstraat verhoogt de 
exploitatiemogelijkheden van beide panden. Architecturaal dient wél gezocht naar een manier om een kwaliteitsvolle 
overgang te maken naar de zijgevel van het erfgoedpand (bvb. door een in breedte beperkte insprong te voorzien). Aan 
de zijde van Zandvoordestraat. 4 zijn er twee mogelijkheden. Ofwel behoudt het aanpalende gebouw zijn zijgevel en 
wordt deze eventueel extra opgeladen met gevelopeningen en desgevallend een uithangbord (van beperkte omvang). In 
dat geval zal men bij herbouw op lot 5 hiermee rekening moeten houden en ten aanzien van de nieuwe perceelsgrens 
(grens van lot 4 uit opmetingsplan) een afstand moeten houden van minstens 2,50 m. Op die manier blijft een 
tussenstrook van minstens 4 m van gevel tot gevel ven bebouwing gevrijwaard. De aanpalende eigenaar kan dan zijn 
zijgevel behouden en naast het gebouw nog een achterbereik voorzien. Andere mogelijkheid is dat men er toch voor 
opteert om de gevelwand te sluiten. De toegang tot de fietsenberging kan dan behouden blijven, maar dan onder de vorm 
van een onderdoorgang. Men is dan wél zijn zijgevel kwijt, maar beschikt dan wél over extra bouwmogelijkheden op lot 4. 
Ook bij het uitzetten van deze mogelijkheden gaat onze voorkeur uit naar het scenario van een invulbouw van gevel tot 
gevel (m.u.v. één onderdoorgang). Dergelijke gesloten gevelrij is ruimtelijk gezien de beste oplossing op deze locatie. Dit 
moet uiteraard in samenspraak met de eigenaar van Zandvoordestraat 4 bekeken worden. 
 
Op gelijkvloers van de tussenbouw is opnieuw ruimte voor een ‘verweefbare’ economische functie (bvb. handelszaak, 
horeca, enz.). Combinatie met één of meerdere woningen is zeker mogelijk. De woningtypetoets geeft een score 10 aan, 
welke duidt op een uitgesproken voorkeur voor grondgebonden eengezinswoning(en). Verder ontwerpmatig onderzoek 
moet uitwijzen hoeveel dergelijke woningen haalbaar zijn (wellicht max. 2). Indien tussenbouw niet gesloopt wordt, heeft 
dit wél belangrijke repercussies voor de lichtinval en dus de woonkwaliteiten van de eengezinswoningen.  
 

Mogelijkheid sloop Ja, voor tussenbouw (zie supra en bijgevoegd advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur) 
 

Mogelijkheid nieuwbouw Ja, voor tussenbouw (zie supra en bijgevoegd advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur) 
 

Overige aandachtspunten Het project blijft relatief ‘kleinschalig’ (een beperkt aantal ééngezinswoningen met beperkte handel, diensten of horeca) 

https://www.gent.be/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/wonen-verbouwen/woningtypetoets


(parkeren, ontsluiting,…) en zal dan ook wellicht onder de ‘kruimelregel’ vallen, zodat het in principe niet nodig is om op eigen terrein 
parkeerplaatsen te voorzien.  

Algemene bepaling mee te 
geven aan potentiële kopers 

De hiervoor opgesomde stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn de minimale. Afhankelijk van de concretisering van 
een aanvraag, kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden gekoppeld aan de nieuwe functie. Het is dan ook 
aangewezen om een concreet projectvoorstel steeds voor te bespreken met de Afdeling Stedenbouwkundige 
Vergunningen van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (contactpersoon: Sven Claessens, 09/266.78.42, 
Sven.Claessens@stad.gent) en de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (contactpersoon: Sophie Derom, 
09/269.37.44, Sophie.Derom@sted.gent).  
Een ontwerp kan samen met een omschrijving van de geplande werken worden doorgestuurd naar bouwen@stad.gent  
  

 
 
ADVIES DIENST MONUMENTENZORG EN ARCHITECTUUR  
 
Het gebouw Dorpsstaat 1 is als relict opgenomen in de vastgestelde inventaris van Onroerend Erfgoed (ID:126952).  
Het pand is beeldbepalend voor het dorpsplein van Zwijnaarde en dient in zijn huidige vorm en volumetrie behouden te blijven. Het interieur is onderhevig 
geweest aan een aantal verbouwingen waardoor het oorspronkelijk interieur gedeeltelijk is verdwenen. De binnenstructuur en de resterende waardevolle 
interieurelementen zullen maximaal moeten behouden blijven. 
Achteraan sluit een vleugel haaks op het gebouw aan. Dit volume (Zandvoordestraat 2 A) werd in de jaren ’70 van de 20

ste
 eeuw gebouwd. Kadastraal 

onderzoek heeft aangetoond dat de 19
de

-eeuwse bijgebouwen van het herenhuis hiervoor gesloopt werden. De inplanting van de nieuwe vleugel stemt niet 
overeen met de oorspronkelijke inplanting van de bijgebouwen. Het voorplein met parkeerplaatsen is bijgevolg een onnatuurlijke situatie binnen een 
dorpskern. De sloop van deze vleugel creëert de mogelijkheid om deze situatie te verbeteren. 
De Dienst Monumentenzorg en Architectuur kan akkoord gaan met de sloop van het gebouw Zandvoordestraat 2A op voorwaarde dat de vervangende 
architectuur kwaliteitsvol is en geen afbreuk doet aan het bestaande gebouw. Indien de haakse vleugel wordt gesloopt adviseren de Dienst Monumentenzorg 
en Architectuur en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning om het nieuwe volume langs de rooilijn in te planten. De hoogte van het nieuwe volume 
moet desgevallend beperkt blijven en mag de hoogte van de kroonlijst van het bestaand gebouw niet overstijgen. De afwerking van de achtergevel met aan 
de ene kant een nieuwe invulling en aan de andere kant een nieuwe doorbreking zal in overleg met de Dienst Monumentenzorg en Architectuur moeten 
gebeuren. 
 

 

mailto:Raf.Mandervelt@stad.gent
mailto:Sophie.Derom@sted.gent
mailto:bouwen@stad.gent


Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 05.10.2017 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: VGB - WD

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 05.10.2017 ONS KENMERK: A: 20170565982 - R: 20170563669

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 44082 GENT 24 AFD/ZWIJNAARDE/
straat + nr. : Dorpsstraat 1
sectie : C
nummer : 0452/00S000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

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

te Mechelen, 05.10.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20170565982/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20170563669
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Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 01.02.2018 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK:

BIJLAGEN: 1 CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 138
MECHELEN: 09.02.2018 ONS KENMERK: A: 20180092814 - R: 20180091321

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 44082 GENT 24 AFD/ZWIJNAARDE/
straat + nr. : Dorpsstraat
sectie : C
nummer : Geen gegevens beschikbaar zie plan in bijlage

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

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

te Mechelen, 09.02.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20180092814/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180091321

p. 1 / 1
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De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

/Kadastrale percelen
Kadastrale toestand:  01.01.2017
© 01/01/2017 Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie

Bijlage 1 - Attestnummer: 20180092814



Regionaal Kantoor 
Industriepark-Zwijnaarde 3B 
9052 ZWIJNAARDE 
Tel: 09/252.45.45 
Fax: 09/252.50.50 
Email: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 
O/Ref. : K09700080/CTR023000/A0781/MDB
U/Ref. : 11023 
Tel. : 09 267 15 13 
Fax  : 09 255 87 48 
Verslagnr. : 21-160420-02_02 – 21

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEK

 Indienststelling -  periodiciteit: 

Datum van onderzoek 
Plaats van onderzoek 
 
 
Gebruiker van de installatie 
Aanwezige personen 
Installateur 
Stroomleverende maatschappij 
Volgende controle moet plaatsvinden voor

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Onderzocht installatiedeel 

1. Toepassing van AREI art. 
2. Systeem van aardverbinding 
3. Uitwendige invloedsfactoren 
4. Type van aardelektrode 
5. Bedrijfsspanning 
6. Beschrijving van de stroomkringen
 
7. Aansluiting op H.S. cabine 

2. ONDERZOEK 

Onderzoek volgens werkinstructie 10Ie006
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten

 A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83)
 B. Koninklijk Besluit 04.12.2012 Bijlage I
 C. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI
 D. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij
 E. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars 

     
 F. Bijzondere voorschriften van 

  

STAD GENT 
DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN
T.a.v. Inge De Meyer 
BOTERMARKT 1 
9000 GENT 

Email: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 
Zwijnaarde, 04.11.2016

K09700080/CTR023000/A0781/MDB - OVL012876 

21-160420-02 – 21-120328-04 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

periodiciteit: vijfjaarlijks -  Eerste controle (KB 04.1

: 20.04.2016 
: DC/COMMISSARIAAT ZWIJNAARDE
  DORPSSTRAAT 1 
  9052 ZWIJNAARDE 
: personeel stad Gent 
: Dhr. F. Huyghe 
: - 

 : - 
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 20.04.2021 

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

: politiekantoor-dienstencentrum 

: 88 i.v.m. de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
 : TT 
 : OVL012876-UI 

: 4.2.1 
: 3x230V 

Beschrijving van de stroomkringen : zie in bijlage stroomkringen: p. 4-11  
: zie in bijlage elektrische apparaten :   
: neen 

10Ie006 op basis van hieronder vermelde voorschriften.
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten: 

A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83) 
B. Koninklijk Besluit 04.12.2012 Bijlage I 

. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI 

. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij 

. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars   BVVO 01/04/86 
    Assuralia  

. Bijzondere voorschriften van       

Laagspanning 04-13 

 
115-INSP  

DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
 

04.11.2016 

TRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

Eerste controle (KB 04.12.2012) 

DC/COMMISSARIAAT ZWIJNAARDE 

i.v.m. de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking 

     

op basis van hieronder vermelde voorschriften. 



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

3. MEETRESULTATEN 

1. Verspreidingsweerstand van de aard

2. Algemeen isolatieniveau 
Isolatieniveau per stroombaan

3. Werking van de differentieelschakelaars

4. INBREUKEN EN NOTA’S 

4.1 Inbreuken 

1. Geen. 

4.2. Nota’s 

1. Het type aardelektrode is niet gekend.
2. Omwille van bedrijfstechnische omstandigheden zijn geen isolatiemetingen uitgevoerd en werden            

differentiaalschakelaars niet getest.
3. Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen.
4. Machinegerelateerde borden, sturingsborden behoren niet tot de inspectie.
5. Stad Gent beschikt over BA4
6. Autonome werking noodverlichting behoort niet tot de inspectie.
7. Continuïteit aarding stopcontacten is enkel gecontroleerd op diegene welke zicht

waren en waar geen verbruiker was op aangesloten.
8. Waarde van de verspreidingsweerstand is deze van de inspecti

klem was niet bereikbaar of kon ons niet worden aangewezen.
9. Digitale versie eendraadschema’s is nog te voorzien.
10. Het bord DL behoort op vraag van de vertegenwoordiger van het stad Gent ( Dhr. P. Hertleer) niet             

tot de inspectie. 
11. Dit verslag vervangt verslag 21

5. BESLUIT 

 A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften.

 B. De elektrische installatie voldoet niet aan d
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde insta
latie, indien zij in dienst blij

 C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING

Het certificaat is niet nodig. 

7. MEDEDELINGEN 

1. Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het 
kader van het onderzoek vallen maar een gevaar i

2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door: 

aannemer) (facultatief). 
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 199

leggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen.
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek.

 

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : 13,00 Ω 

    : 4.2.1 
Isolatieniveau per stroombaan   : zie in bijlage stroomkringen : 

Werking van de differentieelschakelaars  : 4.2.1 

Het type aardelektrode is niet gekend. 
Omwille van bedrijfstechnische omstandigheden zijn geen isolatiemetingen uitgevoerd en werden            
differentiaalschakelaars niet getest. 
Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen.
Machinegerelateerde borden, sturingsborden behoren niet tot de inspectie.
Stad Gent beschikt over BA4-BA5 personeel. 

noodverlichting behoort niet tot de inspectie. 
Continuïteit aarding stopcontacten is enkel gecontroleerd op diegene welke zicht
waren en waar geen verbruiker was op aangesloten. 
Waarde van de verspreidingsweerstand is deze van de inspectie daterend van 2012. De aardmee
klem was niet bereikbaar of kon ons niet worden aangewezen. 
Digitale versie eendraadschema’s is nog te voorzien. 
Het bord DL behoort op vraag van de vertegenwoordiger van het stad Gent ( Dhr. P. Hertleer) niet             

Dit verslag vervangt verslag 21-160420-02. Het vorige verslag dient vernietigd te worden.

A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften.

B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die 
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde insta
latie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de  personen of de goederen. 

C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.

CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING 

betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het 
kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door: 

Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vas
idsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen.

Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek. 
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: zie in bijlage stroomkringen :       

Omwille van bedrijfstechnische omstandigheden zijn geen isolatiemetingen uitgevoerd en werden            

Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen. 
Machinegerelateerde borden, sturingsborden behoren niet tot de inspectie. 

Continuïteit aarding stopcontacten is enkel gecontroleerd op diegene welke zicht- en bereikbaar    

e daterend van 2012. De aardmeet-

Het bord DL behoort op vraag van de vertegenwoordiger van het stad Gent ( Dhr. P. Hertleer) niet             

02. Het vorige verslag dient vernietigd te worden. 

A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften. 

e hoger vermelde voorschriften. De werken die 
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde instal-

ft geen gevaar vormt voor de  personen of de goederen.  

C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. 

betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het 
nhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 

Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onder-

die de veiligheidsvoorschriften vast-
idsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. 



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

Bijlage: Tabellen stroomkringen  
  Tabellen elektrische apparaten 

De agent-onderzoeker, 

0021 – MARC DE BAERDEMAEKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

  : p. 4-11 
Tabellen elektrische apparaten  :       

vr. de Directeur, 

MARC DE BAERDEMAEKER J. DOOLAEGE, sectormanager
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vr. de Directeur,  

J. DOOLAEGE, sectormanager 



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

 

VERDEELBORD ALSB 

 

 

Kring Bestemming 

1 Reserve  

2 Reserve  

3 Reserve  

4 Verlichting vergaderzaal-
lokaal burgemeester 
+noodverlichting 

5 Prikklok 

6 Stopcontact bord beneden 

7 Stopcontact bord boven 

8 Stopcontacten secretariaat
burgemeester 

9 Verlichting zolder-sas-
berging-toilet -stopcontact+ 
noodverlichting 

10 Verlichting verdieping  

11 Verlichting verdieping 

12 Stopcontact kelder  

13 Stopcontacten OCMW-lokaal

14 Data  

15 Stopcontacten berging-
secretariaat-raadzaal 

16 Reserve 

17 Computer 

18 Transformator 220V/12V 

19 Reserve  

20 Reserve  

21 Bord bevolking  

22 Verwarming  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

 

Hoofdschakelaar                      

Hoofdbeveiliging 3P 50 (teller)
Voeding 3x16

Differentieelinrichting 4P 63A/300mA (bord ALSB)

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

-  2P 6 

-  2P 6 

-  2P 6 

2,5  2P 10 

1,5  2P 6 

 2,5  2P 6 

2,5  2P 6 

- 2,5  2P 10 

+ 
2,5  2P 10 

2,5  2P 10 

2,5  2P 10 

2,5  2P 10 

lokaal 2,5  2P 16 

2,5  2P 10 

2,5  2P 16 

-  2P 6 

2,5  2P 6 

2,5  2P 6 

-  2P 6 

-   2P 10 

6  3P 32 

3x10  3P 40 
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3P 50 (teller) 

3x16 

4P 63A/300mA (bord ALSB) 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

23 Bord BL 

VERDEELBORD ALSB 

 

 

Kring Bestemming 

24 Bord huisbewaarder  

25 Voeding bord CL 

26 Stopcontact burelen 

27 Stopcontact burelen 

28 Stopcontact burelen 

29 Verlichting bord-
bel+noodverlichting 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

2,5  3P 16 

 

Hoofdschakelaar                      

Hoofdbeveiliging  
Voeding  

Differentieelinrichting  

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

3x10+PE  3P 40 

4x10  3P 40 

2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

2,5  2P 16 

1,5  2P 16 
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magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

 
VERDEELBORD BEVOLKING

 

 

Kring Bestemming 

 Bel 

B Stopcontacten sanitair 

C Verlichting sanitair 

D Afzuiging sanitair+ 
noodverlichting 

3 Stopcontact bevolking balie

4 Stopcontact bevolking balie

5 Boiler  

6 Stopcontact balie 2/3 

7 Verwarmingsvuur archief 

8 Stopcontact lokaal 4 

10 Alarm  

E  Hoofdautomaat voor kring E1
E2-E3 

E1 Kast computer 

E2 Stopcontacten computers 
balie 

E3 Reserve  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

   

BEVOLKING  

Hoofdschakelaar                      

Hoofdbeveiliging 3P 32 (bord ALSB
Voeding 5x6

Differentieel-automaat 3P 32A/300mA (bord bevolking)

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

1,5  2P 6 

2,5  2P 20 

1,5  2P 16 

1,5  2P 16 

Stopcontact bevolking balie 2,5  2P 20 

bevolking balie 2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

2,5  2P 6 

Hoofdautomaat voor kring E1-   2P 32 

2,5  2P 20 

2,5  2P 20 

-  2P 20 
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3P 32 (bord ALSB-kring 21) 

5x6 

3P 32A/300mA (bord bevolking) 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

  

 
VERDEELBORD BL 

 

 

Kring Bestemming 

1 Verlichting kinderwelzijn 
+noodverlichting 

2 Reserve  

3 Brandcentrale  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

   

   

 

Hoofdschakelaar       4P 32
Hoofdbeveiliging 3P 16 (bord ALSB
Voeding 5x2.5

Differentieelinrichting  

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

1,5  2P 6 

-  2P 10 

2,5  2P 10 
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4P 32 

3P 16 (bord ALSB-kring 23) 

5x2.5 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

  

  

 
VERDEELBORD HUISBEWAARDER

 

 

Kring Bestemming 

9 Differentiaalschakelaar        
2P 40A/30mA voor kring 1-

1 Reserve  

6 Boiler keuken 

10 Differentiaalschakelaar               
2P 40A/30mA voor kring 3-

3 Stopcontact keuken 

7 Boiler badkamer 

2 Stopcontact living-eetplaats

4 Verlichting slaapkamer-
linnenkamer-trap 

5 Verlichting living-eetplaats 

8 Reserve  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

   

   

   

VERDEELBORD HUISBEWAARDER  

Hoofdschakelaar                      
Hoofdbeveiliging 3P 40 (bord ALSB

Voeding 3x10+PE
Differentieel-automaat           11 4P 32A/

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

       
-6 

   

-  2P 16 

2,5  2P 16 

               
-7 

   

2,5  2P 16 

2,5  2P 16 

eetplaats 2,5  2P 10 

1,5  2P 6 

 1,5/2,5  2P 6 

6  3P 20 
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115-INSP 

  

  

  

3P 40 (bord ALSB-kring 24) 

3x10+PE 

4P 32A/100mA 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 bd 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

  

  

 
VERDEELBORD CL 

 

 

Kring Bestemming 

1 Verlichting verdieping 

2 Verlichting zolder 

3 Stopcontacten verdieping 

4 Reserve  

5 Stopcontacten verdieping 

6-7 Bord DL via schakelaar 4P 32
Bord berging gelijkvloers 
politiekantoor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

   

   

   

 

Hoofdschakelaar                     8  4P 63
Hoofdbeveiliging 3P 40 (bord ALSB

Voeding 4x10
Differentieelinrichting 4P 63A/300mA (bord CL)

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

2,5  2P 6 

2,5  2P 6 

2,5  2P 16 

-  2P 10 

2,5  2P 16 

ord DL via schakelaar 4P 32     3x6                           
5x2,5 

3x20  
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4P 63 (bord CL) 

3P 40 (bord ALSB-kring 25) 

10 

4P 63A/300mA (bord CL) 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

  

  

 

VERDEELBORD BERGING GELIJKVLOERS POLITIEKANTOOR

 

 

Kring Bestemming 

 Drie stopcontacten mono 
onder bord 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 

 

   

   

   

BERGING GELIJKVLOERS POLITIEKANTOOR  

Hoofdschakelaar                       

Hoofdbeveiliging 3x20 zek. (bord CL)
Voeding 5x2.5

Differentieel-automaat 3P 20A/100mA
(bord berging gelijkvloers politiekantoor)

Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische
beveiliging
in A 

2.5   
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3x20 zek. (bord CL) 

5x2.5 
3P 20A/100mA                                                  
(bord berging gelijkvloers politiekantoor) 

magnetische 
beveiliging 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Verslagnummer: 21-160420-02_01 – 21

 

  

  

21-160420-02 – 21-120328-04 
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Aardgasbinneninstallatie 10-14 

Technisch Bureau Verbrugghen vzw STAD GENT 
Industriepark 3 B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052 ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel.: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax.: 09/252.50.50 9000 GENT 
E-mail.: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 

 Zwijnaarde, 22/05/2017 

O/Ref. : K09700080/CTR023000/A1048/PS – OVL115742 
U/Ref. : Referentienummer 11023 
Tel. : 09/267.15.11 – 09/267.15.02 
Fax. :  
Verslag nr. : 270/170403/03 - 270/120221/05 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS 

 indienststelling  periodiek 
Datum van onderzoek : 03/04/2017 
Plaats van onderzoek : Gemeentelijk Dienstencentrum 

   Dorpsstraat 1, 9052 Zwijnaarde 
   (F.M. Toepassing Referentienummer: 11023) 
Eigenaar : Stad Gent 
Gebruiker van de installatie : Buurtcentrum 
Aanwezige personen : Contact: Receptie Dienstencentrum (09/266.85.95) 
   Contact Mr. Deschacht 0479/78.01.24 – 09.244.68.76) 
Installateur : X 
DNB : IMEWO 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Gasmeter: Klasse: G16 Nr.: 96400587 (1996)  Index [m³]: 322011 

Installatie: MOP [mbar]: 20 

 nieuw  bestaande  uitbreiding  gedeelte van de installatie 

 zie schema in bijlage 

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): 

 
Staal 2” geschilderd, gelast (L=±10m) 
 

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, L): 

Kelderstookplaats: 
 1 x CV: Oertli   (Type OFC-3-320) (P= 230kW)  

(SN°: AF.203.2010) (B23) 
 

  

mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
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2. ONDERZOEK 

Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het 
visueel onderzoek mogelijk is: 

2.1.  Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, 10Id013B.  
En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing 
zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, L);  
en volgens punt 2.2. 

      

2.2. De proeven volgens de werkinstructie:   10Id012A, 10Id012B. 
Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare 
delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange 
periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie 
en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.  
De proeven: 

-   Niet destructieve controle: zie bijlage. (*) 

-   Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef: 
 zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken.  
 Meetinstrument:  manometer. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  water. 

 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:      . 

-   Dichtheidsproef: 
 Meetinstrument:  manometer, gasmeter klasse ≤ G6. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  aardgas. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:  20 (werkdruk aanwezige aardgas) / MOP. 
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2. VASTSTELLINGEN EN NOTA’S 

2.1. Vaststellingen 

Lekdichtheidsmeting:  Leiding met ketel: 

(39,0 mbar → Idem – ∆t=15min). Geen lekindicatie. 

Onderstaande nota’s:  Gelieve de nota’s inacht te nemen. 

2.2. Nota’s 

Aan dit onderzoek is conformiteitscontrole aan de van toepassing zijnde NBN normen niet inbegrepen. 

De controle omvat enkel een dichtheidsproef op werkdruk. 

 

Onvoldoende doorstroomoppervlak (Gaatjes in inox gevelplaat - vrije luchtdoorlaat) roosters onder- en 
bovenverluchting stookplaats.  

De stookplaatsdeuren hebben geen RF-waarde. 

Onderhoudsattest van periodiek onderhoud stookketel en schoorsteen zijn nog te tonen. 

3. BESLUIT 

 A.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie conform is. 

 B.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is. 

 C.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken. 

 D.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken. 
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4. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN 
- De installaties waarvan het onderzoek geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in 

dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, L) dienen steeds onmiddellijk te worden 
geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de 
overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor 
personen of goederen. 

- De geldende gebruiks-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Dit onderzoek betreft niet de procedures, noch 
de goede werking van de toestellen of accessoires, noch het onderhoud. Er zijn, buiten dit rapport, meer documenten nodig, o.a. 
getuigschrift van de installateur volgens art. 48 K.B. 28.6.1971. 

- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. 
- In geval van gasreuk, alarmeer uw DNB: 

Eandis 0800 65 065, Infrax 0800 60 888, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38. 
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder. 
- Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het 

onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onderaannemer) 

(facultatief). 
- Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes “⌧” zijn van toepassing in dit verslag. 

5. BIJLAGEN 

 Voorgaand BTV verslag nrs.:       

 Uitbesteding (*):       

 Het installatieschema:       

 Het bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B, M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG):       

       

6. KOPIE(ËN) 
Verdeeld aan:       

 

De agent-onderzoeker,      voor De Directeur,    

270 / P Slegers       DOOLAEGE J., sectormanager 

 



e n e rg i e p restati ece rtifi caat
publieke gebouwen

publieke organisatie
Dienstencentrum / Gommissariaat Zwijnaarde
straat Dorpsstraat
postnummer 9052 gemeente

gemeten energieverbruik (kWh/mr):

politiekantoor

bouwjaar 1930

nummer 1 bus

209.51

Gent

209.51
kWh/m'v

25 lo
zeer energiezuìnig

lage energiekosten

50v"

adviezen gebruiker
* verlichting: organiseren van een bewustzijnscampagne bij
gebruikers om lichten te doven bij het verlaten van een lokaal
adviezen beheer en installatie
* gebouwschil: het dak (of de zoldervloer) beter isoleren.* gebouwschil: de buitenmuren beter isoleren. Evalueren
optimale isolatiewijze (aanbrengen isolatie aan binnen- of
buitenzijde of opvullen spouw)
* gebouwschil: ramen vervangen door ramen met
superisolerende beglazing.
* gebouwschil: verbeteren van de luchtdichtheid van het
gebouw (plaatsen van tochtstrips . . _ )

kengetal van een vergelijkbaar gebouw: 281.0 kwh/m,

75% 100 v" '125 0/.

erkenningscode

nummer 336

150 Vo

niet enorgiezuinig

hoge energiekosten

EP15129

bus

,ô"

adviezen beheer en installatie (vervolg)
* venvarming: een reflecterende folie aan-brengen ãónter
radiatoren die tegen een buitenmuur geplaatsizijn
* verlichting: de verlichtingskringen evalueren en indien nodig
logisch opbouwen zodat niet-bezette ruimtes niet onnodig
verlicht worden
- verlicht¡ng: de bestaande armaturen vervangen door
hoogwaardige optieken met spiegelreflectoreñ. Eventueel kan
een deel van de lampen verwijderd worden.. verlichting: de elektromagnetische voorschakelapparaten van
de armaturen vervangen door elektronische
voorschakelapparaten
* verlichting: tijdschakelaars of bewegingsdetectie plaatsen op
de verlichtingskringen van de lokalen die niet doorlopend
worden gebruikt: toiletten, gangen, parkingruimten

energiedeskundige
voornaam KURT achternaam HEYMAN
straat Meensesteenweg
postnummer 8800 gemeente Roeselare

kbo-nummer 0511974611 firma ASTERIA ENERGY coNsuLTlNG
rechtsvorm Beslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid

verklar¡ng van de energiedes
lk bevestig dat alle gegevens op dit certifìcaat
datum: 13/09/2013

kundige
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).

Dit certificaat is geldig tot en met l3tlgtãO2g

handtekening:



VLAAMSE 
LAND 
MAATSCHAPPIJ 

Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht 

Ons dossiernummer: 	712334 

Uw referentie:  INF  05102017 0152 

Datum informatieve vraag: 

Datum opzoeking themabestand 	05/10/2017 

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit; 

4408200452/005000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vita re 1 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

44082C0452/00T000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vitare 1 

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 
toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 
enkel geldig voor deze datum. 

2  Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 

geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 
tabel. 

Vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 
0236.506.685  RPR  Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlm.be  - info@vlm.be  

Vlaanderen 
is open ruimte www.vlm.be  

05/10/2017  



VLAAMSE 
LAND 
MAATSCHAPPIJ 

44082C0452/00T000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

44082C0452/00X000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vita re 1 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

Toon  Denys,  

Gedelegeerd bestuurder 

2  

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 

toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 
enkel geldig voor deze datum. 

Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 
geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 

tabel. 

vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72,1060 Brussel 
0236.506.685  RPR  Brussel - Tel. 02 543 72 00 - fax 02 543 73 99 - www.vlm.be  - info@vlm.be  

Vlaanderen 
is open ruimte 

www.vlm.be  
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

7,500

Het perceel te

1:
0 225 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Gent, afdeling 24, sectie C met perceelnummer 0452/00S000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 15/02/2018Provincie Oost-Vlaanderen

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2017

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

   Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied



15-2-2018 Gemeentehuis van Zwijnaarde - Aanduidingsobjecten - Inventaris Onroerend Erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/56831 1/2

Gemeentehuis van Zwijnaarde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 56831

URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56831

Locatie
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Zwijnaarde
Straat Dorpsstraat, Zandvoordestraat
Locatie Dorpsstraat 1, Zandvoordestraat 2A (Gent)

Administratieve gegevens
Andere nummers

ID : 5825

Besluiten

BESLUITEN ONROEREND ERFGOED (5825)

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

+
−

© AGIV

G

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56831
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825
http://www.agiv.be/
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© 2007-2016 Onroerend Erfgoed - Contacteer ons - Gebruiksvoorwaarden -

Veelgestelde vragen

Gemeentehuis van Zwijnaarde
Dorpsstraat 1, Zandvoordestraat 2A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig herenhuis, gemeentehuis en heden dienstencentrum. Alleenstaand
dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse
pannen, nok parallel aan de straat), daterend uit eerste helft 19de eeuw.

Typologie gemeentehuizen, herenhuizen
Datering eerste helft 19de eeuw

Beknopte karakterisering

Beschrijving
Voormalig herenhuis, gemeentehuis en heden dienstencentrum. Alleenstaand dubbelhuis van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat), daterend uit
eerste helft 19de eeuw.

https://www.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/portaal/contacteren
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/pagina/15
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/faq
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26952
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/158
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/188
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061


























































































































Taxatierapport – GENT (Zwijnaarde), Dorpsstraat 1 – Zandvoordestraat 2A  19 

 

5.5.5.5. Interne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyse    

Perceel.Perceel.Perceel.Perceel. De expertise heeft betrekking op de loten 5 en 6 zoals meegegeven op 
onderstaande figuur. De grondpartij (lot 5), met een gemeten oppervlakte van 
448,30m2, heeft een rechthoekvormige configuratie met een westelijke 
driehoekvormige appendix. Het lot 5 vertegenwoordigt een breedte van 28,14m aan de 
Zandvoordestraat en +/- 18,00m aan de Dorpsstraat. De opstallen bestaan uit het 
voormalig gemeentehuis met toegang via de Dorpsstraat enerzijds en het parallel 
gesitueerde bouwdeel aan de Zandvoordestraat, thans gedeeltelijk ingericht als 
dienstencentrum. Voornoemde bouwdelen kennen thans een verschillend 
huisnummer, meer bepaald het bouwdeel ‘Dorpsstraat 1’ en het bouwdeel 
‘Zandvoordestraat 2A’. T.h.v. het laatstgenoemde bouwdeel is de voortuinstrook 
ingericht als parking. Ondergetekende merkt op dat het vroegere gemeentehuis  
enkel nog dienst doet bij ceremoniële aangelegenheden, terwijl de tussenbouw in 
gebruik is als administratief centrum (bevolkingsdienst).  

De deskundige onderscheidt volgende benaderende deeloppervlaktes: 

• Bouwdeel Dorpsstraat 1 (voormalig gemeentehuis): 145,00m2 
• Het bouwdeel Zandvoordestraat 2A:   120,00m2 
• De driehoekvormige annex:    43,00m2 
• De parking:      140,00m2 

Ondergetekende merkt op dat de bouwdelen thans één geheel vormen, weliswaar met 
een huidige fysieke afsplitsing op het eerste niveau van het bouwdeel 2A, doch deze 
tussenmuur kan (deels) worden opengemaakt, zodoende dat op eenvoudige wijze één 
geheel wordt bekomen. Onderstaande figuur, ons overgemaakt door de aanvrager, 
illustreert de context van de expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Context van het vastgoedobject – bron: aanvrager -  zonder schaal 

Parking 

Bouwdeel Zandvoordestraat 2A 

Bouwdeel Dorpsstraat 1 

Driehoekvormige annex 

 Foto 12 

Lot 6 (buitentrappen) 
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De beide bouwdelen kunnen eveneens van elkaar worden afgesplitst. Hiertoe dienen 
enkele deuren te worden dichtgemaakt. Bijkomend dient een afsplitsing te gebeuren 
van de diverse technieken, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsketel, elektriciteit, 
riolering, … . Een gedetailleerde studie is hierbij noodzakelijk. Bij een eventuele  
afsplitsing kan men de driehoekvormige berging laten behoren tot het bouwdeel 
‘Zandvoordestraat 2A’ of tot het bouwdeel ‘Dorpsstraat 1’. Indien geopteerd wordt de 
berging te laten behoren tot het bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’ beschikt dit 
bouwdeel over een 2de toegang uitgevend op de Dorpsstraat. We verwijzen naar 
onderstaande foto, waarvan de locatie is aangeduid op de bovenstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten noorden grenst het vastgoedobject aan de Dorpsstraat, ten oosten aan de 
Zandvoordestraat, ten zuiden en ten westen situeren zich privatieve kavels.  

Onderstaande foto’s illustreren het goed ter expertise en haar omgeving. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Zandvoordestraat t.h.v. het vastgoedobject 

Vastgoedobject (Zandvoordestraat 2A) 

Foto 12: Toegang berging 
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Bouwdeel Zandvoordestraat 2ABouwdeel Zandvoordestraat 2ABouwdeel Zandvoordestraat 2ABouwdeel Zandvoordestraat 2A.... Architectuurplannen betreffende onderhavige 
opstal zijn niet ter beschikking. De beschrijving gebeurt dan ook op basis van de 
vaststellingen ter plaatse, alsook op basis van enkele inrichtingsplannen ons 
overgemaakt door de aanvrager. 
 
Het gebouw, opgetrokken in de jaren 1970, bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen met 
plat dak. Er is geen ondergronds niveau aanwezig. De gevel van het gelijkvloers 
niveau is opgetrokken in metselwerk (geschilderd). Onderaan de gevel bevindt zich 
een arduinen gevelplint. De gevel van het 1ste niveau is uitgevoerd in betonelementen. 
De achtergevel kon niet worden nagezien door de deskundige. 
 
Het gelijkvloers niveau bevindt zich op +/- 0,50m t.o.v. het maaiveld. De toegang tot 
het gebouw wordt gerealiseerd d.m.v. een dubbele toegangsdeur op het gelijkvloers 
niveau. Hierbij zorgt een licht hellend vlak voor de toegang door rolstoelgebruikers. 
Het 0-niveau heeft een trapeziumvormige configuratie, terwijl het 1ste niveau beschikt 
over een rechthoekvormige contour. Het verschil in oppervlakte wordt op de 1ste 
verdieping ingericht als driehoekvormig plat dak.  
 
Qua inrichting bestaat de gelijkvloerse verdieping uit een inkomhal met sas. Parallel 
ten zuiden van deze inkomhal bevindt zich een bureel ingericht als landschapsbureau. 
Op dit bureau geven 2 lokalen uit, meer bepaald een kitchenette en een 2de bureel met 
rechtstreekse ontsluiting tot de parking. Ten noorden van de inkomhal bevinden zich 
2 lokalen die in rechtstreekse verbinding staan met het bouwdeel 1 (voormalig 
gemeentehuis).  
 
De verdieping van het bouwdeel is heden als het ware opgesplitst in 2 volumes, 
waarvan het noordelijk volume bereikbaar is via de verdieping van het gemeentehuis; 
terwijl het zuidelijk volume slechts thans bereikbaar is via het trappenhuis, deel 
uitmakend van het lot 3 – vreemd aan het vastgoedobject, zoals op de bijgevoegde 
figuur meegegeven.  Het noordelijk bouwvolume bestaat slechts uit 2 lokalen, die zich 
serieel ten opzichte van elkaar bevinden. Het zuidelijke bouwvolume bestaat uit een 
ruime L-vormige woonkamer met aanpalende keuken, die uitgeeft op de binnenkoer. 
Echter, finaal kan een fysieke opening worden gerealiseerd en kunnen de noordelijke 
en zuidelijke bouwvolumes 1 en 2A worden geïntegreerd tot 1 geheel. We verwijzen 
naar onderstaande planuittreksels ter illustratie.  

Foto 14: Dorpsstraat t.h.v. het vastgoedobject 
Vastgoedobject (Dorpsstraat 1) 
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De afwerking van de gelijkvloerse verdieping bevindt zich op een hoger niveau dan 
deze van de 1ste verdieping. Op het gelijkvloers zijn de vloeren afgewerkt met een 
volkeramische tegel en bijhorende plint. De muren en plafonds zijn bepleisterd en 
geschilderd. T.h.v. de kitchenette zijn de wanden lokaal voorzien van faience. Het 
schrijnwerk t.h.v. het gelijkvloers is uitgevoerd in aluminium.  
 
T.h.v. de verdieping is de afwerking als verouderd en volledig op te frissen te 
beschouwen. De vloeren op de verdieping zijn afgewerkt met een vinyl en bijhorende 
plint. De muren en plafonds zijn bepleisterd en geschilderd. T.h.v. de keuken is 
faience geplaatst. Het schrijnwerk varieert van PVC met dubbele beglazing (2003), tot 
houten of aluminium ramen met een enkele beglazing. De ramen zijn voorzien van 
kunststof rolluiken.  
 
Onderstaande foto’s illustreren de inrichting van het hoger beschreven bouwdeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Figuur 14: Inrichtingsplannen gelijkvloers en 1ste verdieping bouwdeel 2A – bron: aanvrager -  zonder schaal 

Aanpalende bebouwing 

Voormalig 
gemeentehuis 
 

Huidige fysieke 
scheiding tussen 
bouwdeel 1 en 2A 

Bouwdeel 2A 

Foto 15: Inkomhal gelijkvloers Foto 16: Kitchenette Foto 17: Bureel 
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Ondergetekende merkt op dat dit bouwdeel indien beschouwd als afzonderlijke 
entiteit niet over een sanitaire cel beschikt. Momenteel worden de toiletten horende 
tot het voormalig gemeentehuis gebruikt.  
 

Foto 18: Bureel Foto 19: Leefruimte 1ste verdieping 

  Foto 20: Leefruimte 1ste verdieping 

  Foto 21: Keuken 1ste verdieping 

  Foto 22: Lokaal noordelijk bouwvolume 1ste verdieping    Foto 23: Lokaal noordelijk bouwvolume 1ste verdieping  
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Op basis van beperkte metingen in situ, alsook op basis van de voorgelegde 
planuittreksels stelt ondergetekende vast dat het gronddeel horende tot onderhavige 
opstal een oppervlakte vertegenwoordigt van 280,00m2. De opstal kent een geraamde 
bruto-oppervlakte van 140,00m2 op het gelijkvloers en 120,00m2 op de verdieping.  
    
Bouwdeel Bouwdeel Bouwdeel Bouwdeel Dorpsstraat 1Dorpsstraat 1Dorpsstraat 1Dorpsstraat 1.... De deskundige beschikt niet over architectuur of as-
builtplannen betreffende onderhavig bouwdeel, met uitzondering van enkele 
inrichitngsplannen per niveau. De beschrijving gebeurt dan ook op basis van de 
vaststellingen ter plaatse.  
 
Het gebouw, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw, bestaat uit 2 
bovengrondse bouwlagen onder zadeldak. Het gebouw is deels onderkelderd. Het 
goed werd in 1952 gerenoveerd en in 1972 uitgebreid. De voorgevel is opgetrokken in 
metselwerk (ontpleisterde lijstgevel). Onderaan is er een arduinen gevelplint. De 
inventaris voor het bouwkundig erfgoed vermeldt: ‘Aflijnende hoekblokken en 
geprofileerde lijst van imitatiezandsteen onder de houten kroon- en tandlijst op klossen. 
Rechthoekige beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Centrale rechthoekige deur 
in vernieuwde geblokte omlijsting van zandsteen op arduinen neuten; trap van drie 
treden’. De achter- en zijgevels zijn voorzien van een traditionele (al of niet wit 
geschilderde) pleisterlaag. De voorgevel wordt gekenmerkt door de wit geschilderde 
houten luikjes t.h.v. de ramen. Niet alle ramen beschikken over dubbele beglazing.   
 
De toegang tot het gebouw wordt gerealiseerd via de Dorpsstraat of via het 
aansluitend kantoorgebouw t.h.v. de Zandvoordestraat 2A (zie hoger). Het gebouw heeft 
een rechthoekvormig grondplan op zowel het gelijkvloers als 1ste niveau. 
Ondergetekende merkt op dat tegenaan het gelijkvloers van het hoofdgebouw een 
kleine annex met ongunstige configuratie voorzien van toegangspoort, thans 
ingericht als berging, is gebouwd. We verwijzen naar de figuren en foto 12 toegevoegd 
aan het rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bouwdeel 2A 

          Bouwdeel 2A           Bouwdeel 2A 

          Bouwdeel 2A 

          Bouwdeel 1 

          Bouwdeel 1 

          Bouwdeel 1 

          Bouwdeel 1 

     Figuur 15: Inrichtingsplannen gelijkvloers en 1ste verdieping bouwdeel 1 – bron: aanvrager – zonder schaal 
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Qua inrichting bestaat de gelijkvloerse verdieping uit een centrale inkomhal met 
overloop en aansluitende authentieke trappenhal. Aan de linkse zijde bevinden zich 2 
achter elkaar gelegen lokalen, waarvan één voorzien is van een baliefunctie. Aan de 
rechtse zijde van de inkomhal situeert zich een kantoorruimte. Verder bevinden zich 
op het gelijkvloers niveau een sanitaire cel, kitchenette en bergingslokaal.  
 
De verdieping biedt plaats aan de voormalige ruime raadzaal met naastgelegen 
(verouderde en niet-volwaardige) keuken. Er is de centrale traphal met naastgelegen 
bureau, zowel aan linkse als rechtse zijde. In het verlengde van de keuken is er een 
toilet en overloop met trap die toegang biedt aan het zolderniveau, ingericht als 
archiefruimte.  
 
Algemeen stelt de deskundige vast dat de inrichting en afwerking van het bouwdeel 1 
zich op een hoger niveau bevindt dan deze van het bouwdeel 2A, althans t.h.v. de 
gelijkvloerse verdieping. Belangrijke renovatiewerken werden een 10-tal jaar geleden 
uitgevoerd t.h.v. de gelijkvloerse verdieping.  
 
De afwerking van de gelijkvloerse verdieping bevindt zich op een hoger niveau dan 
deze van de 1ste verdieping. Op het gelijkvloers zijn de vloeren afgewerkt met een 
volkeramische tegel en bijhorende plint, bepaalde lokalen beschikken over een 
authentieke parketvloer. De muren en plafonds zijn bepleisterd en geschilderd, of 
voorzien van een traditionele afwerking zoals een geschilderd glasvezelversterkt 
behang. Her en der zijn valse plafonds met inbouwspots geplaatst. Het bouwdeel 
beschikt over authentieke elementen zoals bijvoorbeeld de sierschouwen, sierlijsten, 
binnentrap met bijhorende houten lambrisering, … . T.h.v. de kitchenette en sanitair 
blok zijn de wanden lokaal voorzien van faience. Het schrijnwerk is uitgevoerd in hout 
waarbij enkel aan de straatzijde dubbele beglazing is voorzien. T.h.v. de verdieping is 
de afwerking als minder hedendaags te beschouwen. De raadzaal straalt een zeker 
prestige uit, ten gevolge het gebruik van de authentieke houten afwerkingsmaterialen, 
alsook het gebruik van gals-in-lood ramen. De vloeren op de verdieping zijn afgewerkt 
met een parket of vinyl met bijhorende plint. De muren en plafonds zijn bepleisterd en 
geschilderd. T.h.v. het (verouderde) toilet is faience geplaatst. Er is houten schrijnwerk 
voorzien. De ramen t.h.v. de straatzijde Dorpsstraat beschikken over glas-in-lood-
ramen. Ondergetekende merkt op dat de sanitaire voorzieningen, alsook de keuken op 
de verdieping zich in een slechte staat bevinden. De kelder biedt plaats als technisch 
lokaal. Er bevindt zich een gasketel ‘Oertli’. De zolder is ingericht als archiefruimte. 
De dakvlakken zijn afgewerkt met isolatieplaten. De houten dakspanten zijn zichtbaar. 
Onderstaande foto’s illustreren de inrichting van het hoger beschreven bouwdeel. 

 
 
 

  Foto 24: Trappenhal   Foto 25: Overloop 

  Foto 26: Kitchenette gelijkvloers 
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  Foto 27: Baliefunctie   Foto 29: Berging met toegangspoort   
  tot de Dorpsstraat 

  Foto 33: Raadzaal   Foto 34: Keuken 1ste verdieping      Foto 35: Toilet 1ste verdieping 

  Foto 30: Toilet mindervalide   Foto 31: Zicht op de inkomhal   Foto 32: Raadzaal 

  Foto 28: Bureel 
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Op basis van beperkte metingen in situ, alsook op basis van de voorgelegde 
planuittreksels stelt ondergetekende vast dat het gronddeel horende tot onderhavige 
opstal een oppervlakte vertegenwoordigt van 168,00m2. De opstal kent een geraamde 
bruto-oppervlakte van 168,00m2 op het gelijkvloers en 145,00m2 op de verdieping.  

    
    

    

    

    

    

    

    

    

  Foto 36: Zolder    Foto 37: Zolder   Foto 38: Glasraam trappenhuis 

  Foto 39: Toegang tot de zolder   Foto 40: Kelder 
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Technische uitrusting en comforTechnische uitrusting en comforTechnische uitrusting en comforTechnische uitrusting en comfortinstallaties tinstallaties tinstallaties tinstallaties van van van van beide bouwdelenbeide bouwdelenbeide bouwdelenbeide bouwdelen    als één geheel, als één geheel, als één geheel, als één geheel, 

zoals thans in gebruikzoals thans in gebruikzoals thans in gebruikzoals thans in gebruik    

De klassieke nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water zijn in de gebouwen 
aanwezig. De tellers met betrekking tot de nutsvoorzieningen bevinden zich in de kelder 
van het bouwdeel ‘Dorpsstraat 1’. De deskundige heeft geen kennis of er afzonderlijke 
tellers zijn per bouwdeel (1/2A). Ondergetekende merkt op dat er een afzonderlijke 
waterteller is ten behoeve van het gebruik van de brandhaspels. 

De verwarming gebeurt op basis van een centrale verwarming op gas. Alle lokalen, zowel 
gelijkvloers, 1ste verdieping beschikken over verwarmingselementen. De radiatoren zijn 
voorzien van eenvoudig kraanwerk of thermostatische kraan. De verwarmingsketel 
bevindt zich in het technisch lokaal kelder en is van het merk Oertli. De huidige 
installatie is nog in gemeenschappelijk gebruik met de aanpalende woning 4. Er zijn 3 
circuits vast te stellen, waarvan 1 circuit in gebruik door het gebouw 4. Een afsplitsing 
dient te gebeuren.  

Het EnergiePrestatieCertificaat, opgemaakt door dhr. Kurt Heyman (dd. 13.09.2013) toont 
een energiescore van 209,51 kWh/m2/jr., wat als goed is te beschouwen. Het vervangen 
van het schrijnwerk thans lokaal niet voorzien van dubbele beglazing kan de 
energieprestatie verbeteren. 

Klimaatregeling is niet voorzien. 

Het gebouw beschikt over stromend water. De warmwaterproductie gebeurt d.m.v. lokale 
elektrische boilers. 

De woning is voorzien van een klassieke elektrische installatie. Het keuringsattest 
opgemaakt door BTV, dd. 04.11.2016 (21-160420-02_02-21-160420-02-21-120328-04) wordt 
de deskundige voorgelegd. Het attest vermeldt dat de installatie voldoet aan de 
voorschriften.  

Sanitaire uitrusting. Het bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’ beschikt niet over eigen sanitair. 
Er wordt gebruik gemaakt van het sanitair horende tot het voormalig gemeentehuis. Dit 
sanitair is een 10-tal jaar geleden vernieuwd en is als goed te beschouwen. Er is 
afzonderlijke toiletten voor dames, heren en mindervaliden. Op de verdieping van het 
voormalig gemeentehuis bevindt zich een afzonderlijk staand toilet, doch deze 
voorziening is als verouderd te beschouwen. 

In het gebouw zijn 2 kitchenettes aanwezig. Zo is er een keukenblok voorzien op het 
gelijkvloers van het dienstencentrum, alsook een vernieuwd keukenblok (+/- 10 jaar terug) 
t.h.v. het voormalig gemeentehuis. Dit keukenblok is als ‘basic’ te beschouwen. Het blok 
bestaat uit een beperkt aantal onder- en bovenkastjes, voorzien van een enkele gootsteen 
met eenvoudig kraanwerk. Op de verdieping van het gemeentehuis bevindt zich een niet 
volwaardige verouderde keuken. De keuken op de 1ste verdieping van het 
dienstencentrum is volledig te herzien.  

Lift en domotica systeem: niet voorzien. 
 
Het gebouw beschikt over hedendaagse IT-voorzieningen. 
 
Brandpreventie en brandbestrijdingsmiddelen zijn in het gebouw aanwezig. Er is een 
brandmeldcentrale.  

 
Bepaalde elementen van het vastgoedobject omvatten asbest. We verwijzen naar de 
asbestinventaris, opgemaakt door IBEVE, dd. 12.2015. 
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   Foto 47: Keuken 1ste verdieping gemeentehuis                      Foto 48: Toilet 1ste V. gemeentehuis                                                                                                 Foto 49: IT 

    Foto 44: Kitchenette gelijkvloers gemeentehuis 

    Foto 45: Elektrische boiler 

    Foto 46: Toilet mindervaliden 

    Foto 41: Verwarmingsketel     Foto 42: Brandmeldcentrale     Foto 43: Verwarmingselement /  
   Zekeringskast / industriële verlichting 
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Staat Staat Staat Staat en onderhoud en onderhoud en onderhoud en onderhoud van het van het van het van het gebouwgebouwgebouwgebouw.... Hierna wordt een indicatie van de 
onderhoudstoestand van het pand gegeven, gebaseerd op de visuele inspectie en in 
relatie tot de ouderdom van het object. Het is géén indicatie van de bouwkundige 
staat van het pand. De ouderdomstoestand van niet genoemde onderdelen is in zijn 
algemeenheid in het waardeoordeel begrepen. Met de hierna gebruikte termen wordt 
bedoeld: 
 

- Uitstekend:  Zo goed als nieuw 
- Goed:  Op peil 
- Redelijk:  Niet op peil, maar onderhoud zal niet op korte termijn noodzakelijk 

   zijn 
- Matig:   Onderhoud is op korte termijn noodzakelijk 

 
UitstekendUitstekendUitstekendUitstekend GoedGoedGoedGoed RedelijkRedelijkRedelijkRedelijk MatigMatigMatigMatig SlechtSlechtSlechtSlecht OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking

BasisstructuurBasisstructuurBasisstructuurBasisstructuur XXXX

De gebouwen hebben weliswaar een 

zekere leeftijd, doch de basisstructuur is 

als goed te waarderen. Tijdens het 

plaatsbezoek worden geen zichtbare 

instabiliteitsproblemen door de 

deskundige vastgesteld.

BuitengevelsBuitengevelsBuitengevelsBuitengevels XXXX

De bouwdelen kennen een verschillende 

oprichtingswijze. De buitenschil wordt 

goed onderhouden.

DakbedekkingDakbedekkingDakbedekkingDakbedekking XXXX

Door de deskundige kan geen grondige 

inspectie van de dakbedekking gebeuren. 

Doch, op basis van de interne 

vaststellingen besluit de deskundige dat 

zich geen waterinfiltraties voordoen. De 

dakhuid moet aldus thans waterdicht zijn. 

Uiteraard heeft de dakbedekking haar 

leeftijd en zal vervanging op termijn te 

verwachten zijn. 

SchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerk XXXX

Het schrijnwerk heeft reeds een zekere 

leeftijd. Er is een gemengd 

materiaalgebruik betreffende de 

raamprofielen. Bepaalde ramen 

beschikken nog over enkele beglazing. Er 

zijn tevens enkele ramen die beschikken 

over authentieke glas-in-loodramen.

RaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpels XXXX Normale verwering.

Isolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeen XXXX

Weinig informatie gekend. Op de zolder 

van het gemeentehuis is dakisolatie 

zichtbaar. Gelet op de relatief goede 

energiescore zal de isolatie als matig tot 

goed zijn te beschouwen. Vermoedelijk is 

het platte dak van het dienstencentrum als 

onvoldoende geïsoleerd te beschouwen, 

conform de huidige normgeving. 

AfwerkingAfwerkingAfwerkingAfwerking XXXX XXXX

Afhankelijk van het niveau en het 

bouwdeel is de afwerking verschillend. 

Bepaalde lokalen en niveaus hebben een 

10-tal jaar terug een renovatie ondergaan. 

Doch, een groot aantal ruimtes dienen te 

worden opgefrist. We verwijzen naar de 

beschrijving hoger in het rapport.

Centrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarming XXXX

Er is een centrale verwarming. De 

installatie is als recent te beschouwen. 

LiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatie Geen.
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Conclusie interne objectanalyse. 
De opstallen zijn gevestigd op grondpartij, met een gemeten oppervlakte van 448,30m2 
(excl. de buitentrappen – lot 6). De kavel heeft een rechthoekvormige configuratie met een 
westelijke driehoekvormige appendix. Het lot 5 vertegenwoordigt een breedte van 28,14m 
aan de Zandvoordestraat en +/- 18,00m aan de Dorpsstraat. De opstallen bestaan uit het 
voormalig gemeentehuis met toegang via de Dorpsstraat enerzijds en het parallel 
gesitueerde bouwdeel aan de Zandvoordestraat, thans gedeeltelijk ingericht als 
dienstencentrum. Voornoemde bouwdelen kennen thans een verschillend huisnummer, 
meer bepaald het bouwdeel ‘Dorpsstraat 1’ en het bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’. T.h.v. 
het laatstgenoemde bouwdeel is de voortuinstrook ingericht als parking. Ondergetekende 
merkt op dat de bouwdelen thans één geheel vormen, weliswaar met een huidige fysieke 
afsplitsing op het eerste niveau van het bouwdeel 2A, doch deze tussenmuur kan (deels) 
worden opengemaakt, zodoende dat op eenvoudige wijze één geheel wordt bekomen. De 
beide bouwdelen kunnen eveneens van elkaar worden afgesplitst. Hiertoe dienen enkele 
deuren te worden dichtgemaakt. Bijkomend dient een afsplitsing te gebeuren van de 
diverse technieken, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsketel, elektriciteit, riolering, … . Een 
gedetailleerde studie is hierbij noodzakelijk. Bij een eventuele  afsplitsing kan men de 
driehoekvormige berging laten behoren tot het bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’ of tot het 
bouwdeel ‘Dorpsstraat 1’. Indien geopteerd wordt de berging te laten behoren tot het 
bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’ beschikt dit bouwdeel over een 2de toegang uitgevend op 
de Dorpsstraat. Het bouwdeel ‘Zandvoordestraat 2A’ bestaat uit een gelijkvloers niveau 
uitgebaat als dienstencentrum met een standaard normaal onderhouden afwerking. Op de 
verdieping zijn er verouderde op te frissen lokalen. Het gemeentehuis vertoont een fraai 
afgewerkt gelijkvloers. Bovendien wordt dit bouwdeel gekenmerkt door haar authentieke 
elementen waarvan de inrichting van de raadzaal als opmerkelijk is te beschouwen. 
Algemeen stelt de deskundige vast dat de opstallen een matige tot goede en lokaal zeer 
goede staat vertonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabel 1: Staat van het goed 

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekend GoedGoedGoedGoed RedelijkRedelijkRedelijkRedelijk MatigMatigMatigMatig SlechtSlechtSlechtSlecht OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking

LuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandeling XXXX -

ElektriciteitElektriciteitElektriciteitElektriciteit XXXX

Klassieke installatie. Positief 

keuringsattest.

KeukenKeukenKeukenKeuken XXXX XXXX Zie verslag.

SanitairSanitairSanitairSanitair XXXX XXXX Zie verslag.



Resultaten van het taxatierapport opgemaakt door  

landmeter-expert Jeroen DE CORTE 

 

Ondergetekende landmeter-expert, Jeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De Corte, bouwkundig en landmeetkundig 
ingenieur – beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en ingeschreven op het 
tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten, LAN 040188, heeft in opdracht van 
de stad Gent een taxatierapport opgemaakt betreffende het onroerend goed ‘Zwijnaarde, 
Dorpsstraat 1 – Zandvoordestraat 2A’ met als kadastrale identificatie ‘Gent, 24ste afd., sectie 
C, 452s (dl.)’.  
 
Het taxatierapport, opgemaakt op 15.12.2017 heeft de referentie 1561.17. Als bijlage is een 
gedeelte van het rapport, meer in het bijzonder de beschrijving van het goed, beschikbaar.  
 

 De studie uitgevoerd door de deskundige, dd. 15.12.2017, toont een rekenwaarde voor de 
 totaliteit van het goed op 710.000,00 EUR; gebaseerd op 2 deelwaarderingen meer bepaald 
 275.000,00 EUR en 435.000,00 EUR.  De venale waarde van het geheel is niet gelijk aan de 
 som van de beide deelwaarderingen, omwille van de prijsvork, alsook omwille van de 
 aard van het vastgoed, waarbij een verschillende typologie van de beide 
 vastgoeddelen is op te merken. Daarenboven is de uiteindelijke waarde/prijs 
 afhankelijk van de bedoelde inrichting / uitbating van het goed waarbij het behouden of 
 slopen  (met nieuwbouw op de gevellijn) van het deel langs de Zandvoordestraat van 
 cruciaal belang is. Beide mogelijkheden worden open gelaten door de Dienst Stedenbouw 
 en kunnen afhankelijk van de keuze en het soort investeerder de waarde in min of meer 
 laten fluctueren ten opzichte van de samengetelde (reken)waarde van 710.000 EUR. 
 
 De deskundige acht het reëel dat voor het geheel mogelijks een minder grote groep 
 geïnteresseerden aangesproken worden, en derhalve een aanzienlijk venaliteitspercentage, 
 op basis van referentieprojecten en ervaring, van 25 tot 35 % in het slechtste geval in 
 rekening moet  gebracht worden op de samengestelde som. Dit zou dan de venale waarde 
 van het vastgoedobject als geheel laten situeren tussen 461.000,00 EUR en 532.500,00 
 EUR, met een  meest waarschijnlijk verkoopwaarde van 495.000,00 EUR. Maar zoals 
 gesteld kan evenzeer een dergelijk percentage zich in meer manifesteren t.o.v. van de 
 samengestelde som, als resultaat van interesse bij mogelijks minder doch meer 
 gemotiveerde kandidaten in functie van een gelegenheidswaarde. 
 
 Op verzoek kan een afspraak worden gemaakt ten kantore van de deskundige ten einde het 
 taxatierapport in te zien.  
 

 

          Gent, 15.12.2017 
          Jeroen De Corte 
          Landmeter-expert 
          (LAN 04.0188) 
 
 
             MENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvba    
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