INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN 05.09.07
gemeente
voorwerp
WEMMEL
verordening op het bouwen

gemeenteraad
20/12/1922

GRIMBERGEN

bouwreglement

16/10/1936

GEETBETS

bouwreglement

22/05/1956

GRIMBERGEN

verkavelingsreglement inzake aanleg, wijziging en uitrusting van openbare wegen op
initiatief van particulieren

1/07/1967

25/10/1968

GRIMBERGEN

wijziging art.8 bouwreglement inzake bevoorrading van het gebouw in elektrische energie

29/12/1969

28/08/1970

MEISE

beplantingen

28/09/1978

27/03/1979

GRIMBERGEN

bouwverordening op het plaatsen van regenwaterreservoirs voor eengezinswoningen

25/01/1979

GRIMBERGEN

aanvullend reglement op het vellen van loofbomen en knotwilgen

bestendige deputatie of ministerieel besluit

29/03/1979

26/03/1984

KAPELLE-OP-DEN-BOS
beplantingen

20/05/1980

20/07/1984

AFFLIGEM

gemeentelijke beplantingsverordening

5/06/1980

KORTENBERG

beplanting

30/06/1980

24/10/1983

GLABBEEK

beplanting

10/07/1980

20/03/1984

BOUTERSEM

beplantingen

29/08/1980

20/03/1984

LINTER

beplantingen

18/11/1982

23/10/1983

GRIMBERGEN

gewijzigd reglement op het aanleggen of vernieuwen van voetpaden

26/06/1986

26/02/1987

SINT-PIETERS-LEEUW
verkavelingsverordening

29/10/1992

16/11/1995

LEUVEN

beplantingen

17/12/1992

18/06/1993

DIEST

beplantingen

27/05/1993

16/11/1995

LEUVEN

stoepaanleg

14/03/1994

19/10/1995

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
beplantingen

22/12/1995

HOEILAART

het aanleggen of vernieuwen van voetpaden

30/05/1996

ROOSDAAL

verkavelingsverordening

2/09/1996

18/06/1997

OPWIJK

beplantingen

9/09/1996

18/06/1997

3/02/1997

STEENOKKERZEEL afvalwater en hemelwaterverordening

14/11/1996

MERCHTEM

beplantingen

26/11/1996

18/06/1997

TERNAT

beplantingen

24/01/1997

29/08/1997

WEMMEL

parkeerverbod in achteruitbouwstroken

11/02/1997

16/11/1998

HULDENBERG

lozing van afvalwater, de aansluiting op riolering en de afkoppeling van hemelwater van
particuliere woningen

23/12/1997

27/07/1998

GRIMBERGEN

aanvullende bouwverordening op de aanleg van parkeerruimten

22/01/1998

WEMMEL

aanleggen van parkeerplaatsen bij bouwwerken

3/02/1998

PEPINGEN

plaatsen van omheiningen, hagen, beplantingen, afsluitingen en muren

2/03/1998

PEPINGEN

regenwaterputten

2/03/1998

HOEILAART

plaatsen en gebruiken van een regenwaterput

10/09/1998

27/11/1998

SINT-GENESIUS-RODE
parkeren

1/04/1999

2/03/2000

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
hemelwatergebruik

24/09/1999

9/12/1999

MEISE

hemelwatergebruik, infiltratievoorzieningen en de lozing van huishoudelijk afvalwater

30/09/1999

HOEILAART

verordening om het openbaar domein te vrijwaren van schade bij uitvoering van
bouwwerken - met uitsluiting van nutswerken

9/03/2000

18/07/2002

LENNIK

overwelven van baangrachten

28/10/2002

4/12/2003

LENNIK

lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en
afkoppeling van hemelwater

25/11/2002

4/12/2003

KEERBERGEN

lozing van huishoudelijk afvalwater, afkoppeling van hemelwater, infiltratie van hemelwater 17/03/2003
in de bodem

15/05/2003

BOUTERSEM

overwelven van baangrachten

27/03/2003

27/03/2003

ROOSDAAL

lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en
de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

28/03/2003

7/08/2003

LEUVEN

opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie van
woningen

22/09/2003

4/12/2003

GRIMBERGEN

gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters

20/11/2003

1/12/2005

LEUVEN

stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg

15/12/2003

5/02/2004

BEERSEL

overwelven van baangrachten

24/03/2004

17/05/2004

STEENOKKERZEEL overwelven van baangrachten

25/03/2004

27/05/2004

OPWIJK

het voorzien van parkeerplaatsen en een ruimte voor de opslag van huishoudelijk afval bij
meergezinswoningen

30/09/2004

13/01/2005

OPWIJK

overwelven van baangrachten en afwateringsgrachten

28/10/2004

10/03/2005

LUBBEEK

overwelven van baangrachten

15/02/2005

3/02/2005

TIELT-WINGE

opheffing gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake de installatie van een
hemelwaterput met hergebruik van hemelwater voor nieuwbouw en vernieuwbouw en
inzake gescheiden huishoudelijk rioleringstelsel met afkoppeling van hemelwater

10/03/2005

HERNE

opheffing gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer van hemelwater

15/12/2004

7/04/2005

BOUTERSEM

opheffing gemeentelijke bouwverordening met betrekking tot het plaatsen en gebruiken
van een regenwaterput

27/01/2005

7/04/2005

LEUVEN

stedenbouwkundige verordening inzake 'vergunningsplichtige functiewijzigingen

30/05/2005

18/08/2005

LEUVEN

stedenbouwkundige verordening inzake toegang tot verdieping

30/05/2005

18/08/2005

HOLSBEEK

overwelven van baangrachten

6/06/2005

24/11/2005

VILVOORDE

gecoördineerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

20/06/2005

25/08/2005

BEKKEVOORT

lozing afvalwater en afkoppeling hemelwater

22/06/2005

7/07/2005

ROTSELAAR

overwelven van baangrachten

27/06/2005

1/09/2005

BOORTMEERBEEK aansluiting rioleringen

1/07/2005

30/06/2005

TERVUREN

Integraal Waterbeheer: opheffing vroeger verordening inzake lozen huishoudelijk
afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater, vervanging
door nieuwe verordening integraal waterbeheer

1/07/2005

30/06/2005

HOLSBEEK

lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppelen van
hemelwater

5/07/2005

13/10/2005

ZEMST

stedenbouwkundige en verkavelingsverordening

22/08/2005 (gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 29/06/2006)

18/08/2005 ( gewijzigde versie 03/08/2006)

HALLE

houten tuinafsluiting

13/09/2005

10/11/2005

LEUVEN

opheffing drie verouderde stedenbouwkundige verordeningen

26/09/2005

8/12/2005

ASSE

nachtwinkels

26/01/2006

9/03/2006

1/03/2006

16/02/2006

KAPELLE-OP-DEN-BOS
vergunningsplichtige bestemmingswijzigigingen

OPWIJK

opheffing van voorwaarden gemeentelijk subsidiereglement mbt plaatsing
15/12/2005
regenwaterputten, bouwverordening mbt verplichte plaatsing regenwaterput, gemeentelijke
bouwverordening mbt gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater van nieuwbouw en
verbouwingen en het stimuleren van infiltratiemogelijkheden voor hemelwater in
grondwater en de bouwverordening mbt de verplichte plaatsing van een hemelwaterput.

23/02/2006

PEPINGEN

gemeentelijke verordening betreffende het overwelven van baangrachten

7/02/2006

9/03/2006

KAPELLE-OP-DEN-BOS
gemeentelijke verordening betreffende het overwelven van baangrachten

24/04/2006

15/06/2006

ROOSDAAL

opheffing gemeentelijke verordening inzake lozing huishoudelijk afvalwater, verplichte
aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van
particuliere woningen

1/06/2006

3/08/2006

ZEMST

aanpassing aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

29/06/2006

3/08/2006

TIENEN

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 'vergunningsplichtige
bestemmingen en bestemmingswijzigingen'

29/06/2006

3/08/2006

KEERBERGEN

gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater

19/06/2006

12/10/2006

BEGIJNENDIJK

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van grachten
en beken

31/08/2006

9/11/2006

KORTENBERG

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van
baangrachten

12/01/2004

16/11/2006

TREMELO

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van
baangrachten

30/05/2006

1/03/2007

ROTSELAAR

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende nieuwe verkavelingsaanvragen 18/12/2006
en nieuwe aanvragen tot wijziging van de bestaande verkavelingen binnen het woonpark
gebied

7/06/2007

ROTSELAAR

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende nieuwe stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen binnen het woonparkgebied waarvoor voorafgaandelijk geen
verkavelingsvergunning moet verleend worden

18/12/2006

7/06/2007

25/06/2007

23/08/2007

10/05/2007

30/08/2007

27/06/2007

30/08/2007

27/06/2007

30/08/2007

WEZEMBEEK-OPPEM
aangepaste gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven
van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen
TIELT-WINGE
aangepaste gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het
overwelven van grachten
LUBBEEK
opheffing gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van
grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen
BEERSEL
opheffing gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het overwelven van
baangrachten

