
  In geval van … dan vermeldt u op de tekening … 

  bouwen, herbouwen of verbouwen • de voorgestelde plaatsing op het terrein  

• het aantal verdiepingen, de hoogte, de breedte en de 
diepte van de ontworpen hoofd- en bijgebouwen  

• de bestemming en de afmeting van de terreingedeelten 
die niet bebouwd worden of die geen hinder van de 
werkzaamheden zullen ondervinden 
(achteruitbouwstrook, binnenplaatsen en tuinen, 
garage…)  

• in voorkomend geval, de af te breken gebouwen en de te 
verwijderen beplantingen 

• in voorkomend geval de ontworpen wegen en 
beplantingen  

  slopen • de plaatsing op het terrein 

• de hoogte, breedte en diepte van het af te breken 
gebouw of constructie 

  ontbossen • de ligging en oppervlakte van het te ontbossen gedeelte 

• de houtsoorten 

• de gemiddelde ouderdom van het houtbestand 

  vellen van hoogstammige bomen, 
alleenstaand of in groeps- of 
lijnverband 

• de stand, het aantal en de soort van de te vellen bomen 

  aanmerkelijk wijzigen van het reliëf 
van de bodem 

• terreinprofielen (in lengte en breedte) van het nieuwe 
reliëf 

• maatcijfers ten opzichte van de bestaande terreinhoogte 

• de benaderende omvang van het grondverzet in kubieke 
meter 

  het perceel gebruiken, aanleggen of 
inrichten voor het opslaan van 
gebruikte of afgedankte voertuigen, 
allerhande materialen, materieel of 
afval 

• de plaatsing op het terrein, met weergave van hoogte, 
breedte en diepte 

• de weergave van welke zaken op het terrein zullen 
worden opgeslagen 

  het perceel gebruiken, aanleggen of 
inrichten voor het parkeren van 
voertuigen, wagens of 
aanhangwagens 

• de plaatsing op het terrein 

• het aantal voertuigen, wagens of aanhangwagens 

  het perceel gebruiken, aanleggen of 
inrichten voor het plaatsen van een 
of meer verplaatsbare inrichtingen 
die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt 

• de plaatsing op het terrein 

• de aard en het aantal van de te plaatsen inrichtingen 



  het perceel gebruiken, aanleggen of 
inrichten voor het plaatsen van een 
of meer verplaatsbare inrichtingen 
of rollend materieel, hoofdzakelijk 
voor publicitaire doeleinden 

• de plaatsing op het terrein 

• het aantal te plaatsen inrichtingen 

  geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
de hoofdfunctie van een onroerend 
bebouwd goed 

• de bestaande functie en de nieuwe functie van het goed 

  wijzigen in een gebouw van het 
aantal woongelegenheden die 
bestemd zijn voor de huisvesting 
van een gezin of een alleenstaande 

• het bestaande aantal woongelegenheden en de aard ervan

• het nieuwe aantal woongelegenheden en de aard ervan 

  plaatsen of wijzigen van 
publiciteitsinrichtingen of 
aanplakborden 

• de plaatsing op het terrein of de plaatsing ten aanzien 
van het gebouw 

• de afmetingen van de publiciteitsinrichting of het 
aanplakbord 

  aanleggen of wijzigen van een 
recreatief terrein, zoals een 
golfterrein, een voetbalterrein, een 
tennisveld en een zwembad 

• de plaatsing op het terrein 

• het precieze gebruik van het terrein 

  verkavelen • de te verkavelen oppervlakte 

• het aantal kavels 

• de oppervlakte van de kavels 

• de benaderende afmetingen van de te bouwen hoofd- en 
bijgebouwen 

 


