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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 

Verzonden: donderdag 18 februari 2021 20:19 

Aan: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-
niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 

CC: Bart Van Lokeren <Bart.VanLokeren@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: Verzoekschrift Kallohoekstraat 

Geachte, 

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie van vorige dinsdag over het verzoekschrift rond de 
twee percelen in de Kallohoekstraat, heb ik een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van de situatie. 

Zou het mogelijk zijn om mij op korte termijn een antwoord te bezorgen? 

Graag een overzicht van de historiek van die twee percelen: 

- tot wanneer was dit landbouwgrond? 

- wanneer is dit woonuitbreidingsgebied geworden? 

- wanneer hebben de huidige eigenaren die gronden gekocht? Welk statuut hadden die gronden toen? 

- wanneer hebben zij hun eerste bouwaanvraag ingediend? 

Hartelijk dank voor een snel antwoord. 

Met vriendelijke groeten, 

Jef Maes 

Raadslid. 
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Jef Maes

raadstid

12-03-2021

uw kenmerk ons kenmerk
PLO/2021/774

bijlagen

Verzoekschrift Katlohoekstraat

Geacht raads[id

Naar aanteiding van het verzoekschrift rond twee perceten in de KaLl.ohoekstraat vindt u hierbij
een antwoord op uw vragen.

De percelen waren Landbouwgrond tot de goedkeuring van het gewestel.ijk rup
afbakening regionaalstedetijk gebied Sint-NikLaas door de Vtaamse Regeiing op 19
januari 2007(pubticatieBeLgischStaatsbl.adgfebruari20OT,inwerkingtreàen rup23
februari 2007).

De perceten zijn woongebied geworden vanaf de goedkeuring van het gewestelijk rup
afbakening regionaatstedeLijk gebied Sint-NikLaas door de Vl.aamse Regering op t9
januari 2007 (pubticatie BeLgisch StaatsbLad 9 februa ri 2007, in werking tr.à.n rup 23
februari 2007).
Volgens de gegevens varl de Federate Overheidsdienst Financiën, Rechtszekerheid
Dendermoride 2, hebben de huidige eigenaren de gronden respectievel.ijk gekocht voor
perceel 1085 op L6 augustus 20].1, voor perceet 1084A op 23 oktober 20L8 en voor
perceel 10848 op 9 juni 1994. Toen hadden de perceLqn 1085 en ].084A het statuut ats
woongebied en het perceel 10848 het statuut ats agrarisch gebied.
De eerste bouwaanvraag werd ingediend op t7 juti 20L5.

Hoogachtend
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