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1. RUIMTELIJKE ORDENING 
 
1.1 Beschermd monument, landschap en stadsgezicht 
 
Het onroerend goed is geen beschermd monument, ligt niet in de overgangszone rond een 
monument en paalt niet aan een perceel waarop een monument gelegen is. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een beschermd landschap. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een beschermd stadsgezicht. 
 
1.2 Inventaris van bouwkundig erfgoed 
 
Het onroerend goed is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig 
erfgoed. 
 
1.3 Archeologische zone, ankerplaats, erfgoedlandschap, stadsinventaris en 

erfgoedcluster 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een beschermde archeologische site. 
 
Het onroerend goed is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een ankerplaats. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een erfgoedlandschap. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een stadsinventaris. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een erfgoedcluster. 
 
1.4 Waterwingebied 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een waterwingebied. 
   

 

 
2. ONDERGROND 
 

De stad kan i.v.m. dit onderwerp geen inlichtingen verstrekken.  
U kunt zich wenden tot de desbetreffende diensten : 
 

* Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 81 - 3000 Leuven 
016 66 57 50 
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be 
 
* De Watergroep 
Herbert Hooverplein 23 - 3000 Leuven 
016 24 09 11 
Info.vlaams.brabant@dewatergroep.be  

 
* Fluvius 
Gas en Elektriciteit - Aarschotsesteenweg 58 - 3012 Wilsele 
 
* Aquafin 
Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar 
03 450 45 11 
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3.  ERFDIENSTBAARHEID 
 
Voor zover ons bekend is het goed niet bezwaard met erfdienstbaarheden van openbaar nut. 
 

 
4.  MILIEU  
 
Voor zover bekend zijn er voor dit perceel geen milieuvergunningen afgeleverd of milieumeldingen 
ontvangen. 
  
  
 
De gemeentelijke inventaris van risicogronden is niet volledig.  
Indien u vermoedens, aanwijzingen of andere informatie  heeft over aanwezige of vermoedelijke 
activiteiten (die mogelijk Vlarebo-plichtig zijn) uit het verleden, dient u de dienst milieu  te contacteren. 
De dienst kan dan op basis van uw info nagaan of er nog andere vergunningen uit het verleden 
gekend zijn die betrekking hebben op de locatie, maar nog niet geïnventariseerd werden. 

 
Voor meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot de dienst milieu,  
016 27 24 14 of milieu@leuven.be  

 

 
5. WONEN 
 
Er is geen leegstand of verwaarlozing gekend op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er is geen ongeschiktheid of onbewoonbaarheid gekend op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er werd geen conformiteitsattest aangevraagd. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er werden geen dossiers woontoezicht genoteerd op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
De Vlaamse Voorkooprechten verlopen digitaal via het e-voorkooploket. 
 
Voor meer informatie betreffende de gemeentelijke inventaris of het leegstandsregister kunt u zich wenden tot de 
dienst wonen, 016 27 26 50 of wonen@leuven.be  
 
Voor meer informatie betreffende dossiers leegstand met dossiernummer ECH/… kunt u zich wenden tot de dienst 
economie, 016 27 23 70 of economie@leuven.be   
 
Een dossier woontoezicht spreekt zich uit over de woningkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige 
vergunning, aanwezige parkeer- en fietsplaatsen, binnennummering, aangifte tweede verblijven en de 
aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat.  
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de dienst woontoezicht, 016 27 28 00 of woontoezicht@leuven.be  

 
 

 
6. BOSDECREET  

 

De bepalingen betreffende het Bosdecreet dienen aangevraagd te worden bij het Agentschap voor 
Natuur en bos, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven – 016 66 63 00 – vbr.anb@vlaanderen.be 
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7. ATTESTEN EN VERGUNNINGEN  
 
Indien het pand werd uitgebreid of verbouwd zonder vergunning na de inwerkingtreding van het 
gewestplan in 1977, zijn deze constructies uitdrukkelijk niet vergund. In geval van eventuele 
verbouwingswerken, functiewijzigingen of opdeling dient een omgevingsvergunning bekomen te worden 
volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Andere maatregelen, uitgezonderd wettelijke, waardoor 
beperkingen worden opgelegd aan de eigenaar zijn ons niet bekend. 
 

 
8. ALGEMEEN   
 
Het eigendom is niet gelegen binnen een verplichte ruilverkaveling.   
 

 

 
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.   
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. 
 
Voor het afleveren van stedenbouwkundige informatie wordt steeds 125 euro per perceel geïnd. 
Meer informatie vind je op https://www.leuven.be/woning-kopen-verkopen  
 
 
Met vriendelijke groeten 
 

Op last van het college van burgemeester en schepenen: 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Geertrui Vanloo 
algemeen directeur 

 
 
 
bij delegatie 

Carl Devlies 
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en 
onroerend erfgoed  
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Uittreksel uit het plannenregister 

 
 

A.  LIGGING VAN HET TERREIN 

 

Kadastrale nummers  09-D-322-M- 
 

Ligging KAPELLEKENSWEG 5, 3010  Kessel-Lo 
 

 
 

B.  INFORMATIE OPGENOMEN IN HET PLANNENREGISTER 

 
Meer informatie over de bestemmingsplannen en / of verordeningen kan je terugvinden op  
https://www.leuven.be/stedenbouwkundige-voorschriften  
 

B.1.  GEWESTPLAN 

 

Naam Oorspronkelijk plan 1977 

Type Oorspronkelijk plan 

Plan identificatienummer 2.22_23_1 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 07-04-1977 

Type goedkeuring Koninklijk besluit 

Bestemming agrarische gebieden 

 

B.2.  RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

 
Niet van toepassing 
 

B.3.  BIJZONDER PLAN VAN AANLEG 

 
Niet van toepassing 
 

B.4.  BOUWVERORDENING 

 

Naam Provinciale verordening afkoppeling hemelwater van 
dakvlakken 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_4_1 

Dossiernummer gemeente Hemelwater dakvlakken 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 19-07-2005 

 

https://www.leuven.be/stedenbouwkundige-voorschriften


p_KAPELLEKENSWEG_5_3010_Kessel_Lo_12932.docx - 27-9-2021 - p2 
 

 

 

Naam Provinciale verordening met betrekking tot 
verhardingen 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_5_1 

Dossiernummer gemeente Hemelwater verharde oppervlakken 

Status In herziening 

Datum goedkeuring 19-07-2005 

 

Naam Gemeentelijke bouwverordening op de stoepaanleg 

Type Bouwverordening 

Plan identificatienummer 2.31_2_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING92/013 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 19-10-1995 

 

Naam Gemeentelijke algemene bouwverordening fase 1, 
gewijzigd bij besluit van de deputatie van 27/06/2013 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_10_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING2013/001 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 25-02-2013 

 

Naam Gewestelijke verordening hemelwaterput, infiltratie, 
buffer ... 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_2_1 

Dossiernummer gemeente Hemelwaterputten, infiltratie... 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 05-07-2013 

 

Naam Gemeentelijke verordening vergunningsplichtig 
functiewijzigingen 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_8_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING2004/037 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 18-08-2005 

 

Naam Gemeentelijke verordening op het aanleggen van 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de 
openbare weg, gewijzigd bij besluit van de deputatie 
van 27/06/2013 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_1_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING2013/002 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 25-02-2013 

 

Naam Stedenbouwkundige verordening Erfgoed 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_12_1 

Dossiernummer gemeente 2018_GR_00519 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 22-10-2018 
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Naam Politiereglement op reclames, uithangborden, etc. - 
Zone I 

Type Bouwverordening 

Plan identificatienummer 2.31_4_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING90/024 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 21-01-1991 

 

Naam Provinciale verordening overwelven van grachten en 
onbevaarbare waterlopen 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_9_1 

Dossiernummer gemeente PLANNING2007/006 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 19-12-2012 

 

Naam Gewestelijke bouwverordening wegen voor 
voetgangersverkeer 

Type Bouwverordening 

Plan identificatienummer 2.31_1_1 

Dossiernummer gemeente Voetgangersverkeer 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 29-04-1997 

 

Naam Gewestelijke verordening toegankelijkheid 

Type Stedenbouwkundige verordening 

Plan identificatienummer 2.33_11_1 

Dossiernummer gemeente Toegankelijkheid 

Status Goedgekeurd 

Datum goedkeuring 05-06-2009 

 

B.5.  ROOILIJNENPLAN 

 
Niet van toepassing 
 
Enkel informatie over rooilijnenplannen in kader van gemeentelijke bestemmingsplannen wordt weergegeven. 
Rooilijnenplannen in kader van provinciale of gewestelijke bestemmingsplannen of met betrekking tot wegenisaanleg worden 
hier niet opgenomen. 
 
Voor meer informatie betreffende rooilijnplannen in kader van gemeentelijke bestemmingsplannen kunt u zich wenden tot de 

dienst ruimtelijke ontwikkeling, 016 27 25 37 of ruimtelijk.beleid@leuven.be  

 

B.6.  ONTEIGENINGSPLAN 

 
Niet van toepassing 
 
Aanvragen voor een kopie van een onteigeningsplan richt je naar openbaarheid@leuven.be  

 

B.7.  VERKAVELINGSPLAN 

 

Naam KES 194 

Plan identificatienummer 5.00_2_194 

Datum goedkeuring 13-04-1972 

Status Goedgekeurd 

 
Aanvragen voor een kopie van een verkavelingsplan richt je naar openbaarheid@leuven.be 

mailto:ruimtelijk.beleid@leuven.be
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B.8.  PLANBATEN 

 
Niet van toepassing 
 

B.9.  PLANSCHADE 

 
Niet van toepassing 
 

B.10.  KAPITAAL- OF GEBRUIKERSSCHADE 

 
Niet van toepassing 
 

B.11.  RECHT VAN VOORKOOP 

 
Het perceel is niet gelegen binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan waarop een recht van voorkoop geldt 
conform artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 

C.  OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de 
aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het plannenregister. 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 plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet 
noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat 
ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 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.  
 
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.  
 
 
Datum: 27-9-2021  
 

 
Op last van het college van burgemeester en schepenen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geertrui Vanloo 
algemeen directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bij delegatie 
Carl Devlies 
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en 
onroerend erfgoed 
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Uittreksel uit het vergunningenregister 

A. LIGGING VAN HET TERREIN

Kadastrale nummers 09-D-322-M- 
 

Ligging KAPELLEKENSWEG 5, 3010 Kessel-Lo 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

Dossiernummer gemeente RO90/004 

Type aanvraag Particuliere aard 

Aard van de aanvraag Nieuwbouw woning 

Onderwerp bouwen van een woning 

Aard beslissing gemeente WEIGERING 

Datum beslissing gemeente 08-03-1990

Is de vergunning vervallen? Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht 
wordt 

Werd er beroep ingediend bij deputatie? neen 

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse 
regering 

neen 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van 
State 

neen 

GEACTEERDE MELDING 

Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd. 

NOTA: deze informatie is bij de 
stad Leuven niet volledig.

Er is wel degelijk een 
bouwvergunning aanwezig die 
dateert van 5 april 1990
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  AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

 

Dossiernummer gemeente KES 194 

Type aanvraag Particuliere aard 

Aard van de aanvraag Aanvraag van een nieuwe verkaveling 

Datum aanvraag (afgifte of aangetekend) 28-02-1972 

Dossier volledig? ja 

Aard advies gemachtigd ambtenaar Gunstig 

Datum advies gemachtigd ambtenaar 04-04-1972 

Aard beslissing gemeente Vergunning 

Datum beslissing gemeente 13-04-1972 

 

Werd er beroep ingediend bij deputatie? neen 

 

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse 
Regering? 

neen 

 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van 
State? 

neen 

 

Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de 
vergunning? 

Neen voor lot 6 

Is de vergunning voor (een deel van) dit 
perceel vervallen? 

Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht 
wordt 

 

Dossiernummer gemeente KES 194/1 

Type aanvraag Particuliere aard 

Aard van de aanvraag Wijziging van een vergunde verkaveling 

Datum aanvraag (afgifte of aangetekend) 22-02-1990 

Dossier volledig? ja 

Aard advies gemachtigd ambtenaar Gunstig 

Datum advies gemachtigd ambtenaar 30-03-1990 

Aard beslissing gemeente Vergunning 

Datum beslissing gemeente 05-04-1990 

 

Werd er beroep ingediend bij deputatie? neen 

 

Werd er beroep ingediend bij de Vlaamse 
Regering? 

neen 

 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van 
State? 

neen 

 

Is (een deel van) dit perceel uitgesloten uit de 
vergunning? 

Neen voor lot 6 

Is de vergunning voor (een deel van) dit 
perceel vervallen? 

Verval zal onderzocht worden als hierom verzocht 
wordt 

 
 
Aanvragen voor een kopie van een verkavelingsvergunning richt je naar openbaarheid@leuven.be  

 

 AANVRAAG TOT OMGEVINGSPROJECT 
 
Er werden geen aanvragen tot omgevingsproject ontvangen 
 

 MELDING OMGEVINGSPROJECT 

 
Er werden geen meldingsplichtige handelingen geacteerd 

mailto:openbaarheid@leuven.be
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  AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIG  ATTEST 

 
Er werden geen aanvragen tot stedenbouwkundig attest ontvangen 
 
 

 BOUWMISDRIJVEN  

 

Dossiernummer gemeente SO2019/0249 

Datum van het proces-verbaal  

Aard van de overtreding  

Omschrijving van de aard van de overtreding vergund als 1 woning - gebouwd als 3 appartementen 

Werd er beroep ingediend bij Hof van 
Beroep? 

neen 

 
 
Voor meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot de dienst bouwen,  
Professor Van Overstraetenplein 1, te 3000 Leuven – e-mail: handhaving@leuven.be. 

 

C. 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,  
verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning 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 
omgevingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
 
 
Datum: 27-9-2021      
 
Op last van het college van burgemeester en schepenen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geertrui Vanloo 
algemeen directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bij delegatie 
Carl Devlies 
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en 
onroerend erfgoed 
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