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BODEMATTEST

Verschueren Jozef 
Notaris 
'S Gravenstraat 193 /  
9810 Nazareth  
 

uw bericht van  27.08.2019 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  2019/00506 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20190490183

Mechelen 27.08.2019 aanvraagnummer 20190489164

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 18.04.2019 
afdeling : 44062 GENT 25 AFD/ST-DENIJS-WESTREM/ 
straat + nr. : Derbystraat 202  
sece : A 
nummer : 0268/00E000 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.



aestnummer: 20190490183 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20190489164

pagina 2 van 2

Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

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

te Mechelen, 27.08.2019

Ann Cuyckens
afdelingshoofd



 

Postadres Stad Gent– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Informatie Ruimtelijke Ordening | Stadhuis | Botermarkt 1 
| 9000 Gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 85 | notaris@stad.gent | www.stad.gent 
Openingsuren Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, 
dinsdag ook op afspraak 16.30 uur en 19.00 uur. Gesloten: donderdag en zaterdag. 
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 recht ze te raadplegen en te laten verbeteren. 

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

                        

  DHR 

 Jozef VERSCHUEREN 

's Gravenstraat 193  

9810 NAZARETH 

België 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Geldhof Bénédicte 

 
Tel. 09 266 79 85 

DERBYSTRAAT 

202 

77352 05/09/2019 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Derbystraat 202  

 9051 Gent 

 Kadaster: afdeling 25, sectie A, nummer 268  E   
 
 

Geachte heer 

 

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 

 

Algemeen Directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 

 

RPADM 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 77352 
Inschrijvingsdatum : 28/08/2019 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam :  
Bedrijfstype : Notaris 
Naam : Jozef VERSCHUEREN 
Adres : 's Gravenstraat 193 
Postcode : 9810 
Gemeente : NAZARETH 
Telefoon : 09/385.40.27 
Fax : 09/385.57.52 
E-mail : AWyloeck@notverschueren.be 

 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale omschrijving : afdeling 25, sectie A nummer 268 E 0 0 
Adres : Derbystraat 202 
Postcode : 9051 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 629970 
Gemeentelijk dossiernummer : 2014/70161 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : rooien van bomen 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 26/09/2014 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 26/09/2014 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 07/10/2014 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 20/11/2014 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 24/11/2014 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Ja 
 

Wie heeft beroep ingediend bij de deputatie? : Derde 
Datum indiening beroep bij deputatie : 11/12/2014 
Datum van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: 22/01/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van de 
deputatie over het beroep 

: 30/01/2015 

Aard van de beslissing van de deputatie over het 
beroep 

: Onontvankelijk 

 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 

Dossiernummer : 629966 
Gemeentelijk dossiernummer : 2014/70160 
Dossiernummer van de gewestelijke :  
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stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp : rooien van een boom 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 26/09/2014 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 26/09/2014 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 06/10/2014 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 20/11/2014 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 24/11/2014 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

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) 
 
/ 
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 529039 
Gemeentelijk dossiernummer : 1992/70015 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : bouwen van meergezinswoningen (service-flats) 
Aard van de aanvraag : Nieuwbouw meergezinswoning 

 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 

Datum 5-9-2019 
 

4 

 

 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 22/01/1992 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

:  

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

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 : 02/04/1992 
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 559717 
Gemeentelijk dossiernummer : 1975 SD 1743 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : oprichten van een paardenstal 
Aard van de aanvraag : Nieuwbouw land- en tuinbouw 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 28/04/1975 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 31/05/1978 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 31/05/1978 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 
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Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

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 (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 564237 
Gemeentelijk dossiernummer : 1987/1172 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het rooien van 20 populieren 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 09/07/1987 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 13/08/1987 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 13/08/1987 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
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Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

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 (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 529038 

Gemeentelijk dossiernummer : 1992/70055 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het oprichten van een appartementsgebouw met 111 woongelegenheden 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 10/04/1992 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 12/05/1992 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 12/05/1992 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  

Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
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Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 528448 
Gemeentelijk dossiernummer : 1995/70174 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : regularisatie van de residentie met dienstverlening 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 27/12/1995 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 21/03/1996 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 21/03/1996 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

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 (OUD STELSEL) 

 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 582393 
Gemeentelijk dossiernummer : 2007/70202 
Dossiernummer van de gewestelijke :  
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stedenbouwkundige ambtenaar 
Onderwerp : het rooien van 7 dode populieren 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 31/10/2007 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 20/12/2007 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 20/12/2007 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
   
Werd beroep ingediend bij de Vlaamse regering? : Neen 
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het beroep :  
   
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse 
regering vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

:  

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 :  
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
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B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

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) 

 
De volgende aanvraag tot verkavelingsvergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 631011 
Gemeentelijk dossiernummer : 1965 SDW 032/00 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 10-221-514 

Onderwerp : Nieuwe verkaveling 
Aard van de aanvraag : Nieuwe aanvraag 

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 03/07/1965 
Datum van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag : 28/08/1965 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar 

:  
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Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

:  

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
Datum van de beslissing van de deputatie over het beroep :  
Aard van de beslissing van de deputatie over het beroep :  

Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? : Neen 
Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager ? : Neen 
Datum van de verzending van de rappelbrief :  
Datum van de beslissing van de Vlaamse regering over 
het beroep 

:  

Aard van de beslissing van de Vlaamse regering over het 
beroep 

:  

 
Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 
 

 : Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

 :  

Datum van de intrekking van de beslissing door de 
gemeente 

 :  

Werd de beslissing van het schepencollege door de 
Vlaamse regering vernietigd? 

 : Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het 
schepencollege door de Vlaamse regering 

 :  

 
Is de vergunning vervallen?  : Ja 

Datum van het verval van de vergunning  : 01/10/1970 
Motivering van het verval of niet verval  : Geen verkoop van 1 van de percelen voor 

01/10/1970. de percelen werden volledig 
bebouwd met een appartementsgebouw 

Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State?  : Neen 
Is de beslissing geschorst door de Raad van State?  : Neen 
Datum van het schorsingarrest van de Raad van State  :  
Is de beslissing vernietigd door de Raad van State?  : Neen 
Datum van het arrest ten gronde van de Raad van State  :  

 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van de verzaking aan de vergunning door de aanvrager :  
 
 

 

B19 GEBOUWEN 
/ 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 

 
/ 

 

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. 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 

Datum 5-9-2019 
 

11 

 

 

 
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 : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 

C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 

/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.14_0SDW5_00005 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : HANDELSBEURS 
Juridische status : BG 
Datum beslissing : 08/03/2007 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone voor wonen 

 
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 
 

/ 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
 

/ 
 

C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 

/ 
 

 

C7 BOUWVERORDENING 
 

http://www.geopunt.be/
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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_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
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_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_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
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_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 

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: 
 

Algemeen directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 

 
BODEM 
 
Werden er bodemonderzoeken uitgevoerd op dit perceel ? : Neen 

Zijn er op dit perceel Vlarem-milieuvergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld 
in kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II ? 

: Neen 
 

Zijn er op dit perceel Arab-exploitatievergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals 
bedoeld in kolom 8 van bijlage 1 van Vlarem II? 

: 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 Dienst Milieu en Klimaat: 09/268 23 01, milieuenklimaat@stad.gent 
 
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend? : Neen 

 

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM 

 
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend? : Neen 

 
 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

/ 

 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent (tel. 02 553 81 02) mail: anb@vlaanderen.be 
http://www.natuurenbos.be 

 

HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum weigering conformiteitsattest :  
   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 

mailto:milieuenklimaat@stad.gent
mailto:anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/
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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. 

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). 
 
 

 

BESCHERMING ONROEREND GOED 
 

/ 
 

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 
 

 

BELASTINGEN 
 
/ 

 

WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 

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 (**). 

: Neen 
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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. 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

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 

 
 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 3 2019/00506

Boskartering 1990

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS Agentschap voor Natuur en Bos Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Boskartering%201990&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=522129BA-9D0D-4D41-AD1E-45DE8D493B12&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 4 2019/00506

Bosreferentielaag 2000

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS Agentschap voor Natuur en Bos Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Bosreferentielaag%202000&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=522129BA-9D0D-4D41-AD1E-45DE8D493B12&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 5 2019/00506

Digitale boswijzer Vlaanderen 2013

Info Waarde

LBLBOSWIJZ Geen bos

DEFBOSWIJZ Bodembedekking die niet aan de definitie 
van 'Bos' voldoet

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Bodemgebruik Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Digitale%20boswijzer%20Vlaanderen%202013&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=6ab8947a-2366-4dbc-b40a-74512c123ce2&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 6 2019/00506

Luchtfoto Vlaanderen winter 2016 - kleur

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Luchtfoto%20Vlaanderen%20winter%202016%20-%20kleur&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=94ad463c-c96d-44f7-bf3e-89b8942895be&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 7 2019/00506

Gebieden van het VEN en het IVON

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Gebieden%20van%20het%20VEN%20en%20het%20IVON&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/?uuid=6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 8 2019/00506

Habitatrichtlijngebieden

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Habitatrichtlijngebieden&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/?uuid=A84A87F5-5607-4019-A8DB-9D52A827786B


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 9 2019/00506

Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS RVV Afbakeningen Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Overstromingsgebieden%20en%20oeverzones%20Integraal%20Waterbeleid&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=0c2f9e96-404a-4e56-b369-ee60183e6f47&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 10 2019/00506

Recent overstroomde gebieden

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS Vlaamse Milieumaatschappij Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Recent%20overstroomde%20gebieden&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=6BC263EB-F4DF-4B16-963B-840CD2EFAACF&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 11 2019/00506

Risicozones voor overstromingen

Bronnen

Risicozones_overstroming_2017 Klik hier

http://www.google.com/
http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/Risicozones_overstroming_2017/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 12 2019/00506

Van nature overstroombare gebieden

Info Waarde

LBLNATOORZ Van natuure niet overstroombaar

BEKNAAM Bekken Gentse kanalen

STRMGEB Schelde

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Van%20nature%20overstroombare%20gebieden&maximize=1


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 13 2019/00506

WMS Vlaamse Milieumaatschappij Klik hier

http://www.google.com/
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=E77397FE-08AE-4BAE-BE91-79465B9CCAA5&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 14 2019/00506

Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets)

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Risicozones overstromingen 2017 Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Overstromingsgevoelige%20gebieden%202017%20(Watertoets)&maximize=1
https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/apps/tabsearch/?uuid=0639a7f4-b0a7-456e-9445-9eba55de6ee4


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 15 2019/00506

Grenzen van polders

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 16 2019/00506

Grenzen van wateringen

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 17 2019/00506

Gewestplan

Info Waarde

dossierid DSI_2018000059

svnaam woongebieden

svidlink https://dsi-geoserver.ruimteinfo.be/drodsi-
bestanddataproxy/DSI_2018000059/00_0100.pdf

startdatum 1977-09-14Z

publicatiedatum 1977-10-08Z

Bronnen

Publieke INSPIRE View Service van DSI Klik hier

http://www.google.com/
https://ro.ruimtevlaanderen.be/drodsi-geonetwork/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=a65a9f57-a422-4e99-adc9-158f9b65fb9b


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 18 2019/00506

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Info Waarde

dossierid DSI_2015000479

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 19 2019/00506

dossiertype gewRUP

dossierversie 2

algplanid RUP_02000_212_00126_00001

Bronnen

Publieke INSPIRE View Service van DSI Klik hier

http://www.google.com/
https://dsi-geonetwork.ruimteinfo.be/drodsi-geonetwork/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=95eabcc5-e4fb-471b-99d8-991a43f0816b


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 20 2019/00506

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Beschermde%20stads-%20en%20dorpsgezichten&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 21 2019/00506

Beschermde archeologische sites

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Beschermde%20archeologische%20sites&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 22 2019/00506

Beschermde cultuurhistorische landschappen

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Beschermde%20cultuurhistorische%20landschappen&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 23 2019/00506

Beschermde monumenten

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Beschermde%20monumenten&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 24 2019/00506

Gehelen uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig 
erfgoed

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Gehelen%20uit%20de%20wetenschappelijke%20inventaris%20van%20het%20bouwkundig%20erfgoed&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=9e2f2ee7-87ed-4a42-a2f6-1fea7a655949


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 25 2019/00506

Vastgestelde archeologische zones

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vastgestelde%20archeologische%20zones&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=3bf8fbe4-7c98-4e38-9a87-a3690fefdf0e


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 26 2019/00506

Unesco werelderfgoed - buffers

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Unesco%20werelderfgoed%20-%20buffers&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=0cc3f11b-c34f-4314-b1b4-d482314aefcf


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 27 2019/00506

Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vastgesteld%20bouwkundig%20erfgoed&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 28 2019/00506

Wetenschappelijke bouwkundig erfgoed - relicten

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Wetenschappelijke%20bouwkundig%20erfgoed%20-%20relicten&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 29 2019/00506

Vastgesteld bouwkundig erfgoed - gehelen

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vastgesteld%20bouwkundig%20erfgoed%20-%20gehelen&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 30 2019/00506

Vastgestelde landschapsatlasrelicten

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vastgestelde%20landschapsatlasrelicten&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 31 2019/00506

Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarden

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Inventaris%20van%20houtige%20beplantingen%20met%20erfgoedwaarden&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=8a8771a8-29fe-478b-804f-afddb84d15eb


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 32 2019/00506

Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vastgestelde%20inventaris%20van%20historische%20tuinen%20en%20parken&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=630fa3ff-50ef-4f05-9352-4d61e896cfe8


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 33 2019/00506

Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Wetenschappelijke%20inventaris%20van%20historische%20tuinen%20en%20parken&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=fa7631ce-be50-4f75-ba1c-286f0ec7eb7e


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 34 2019/00506

Atlas der Buurtwegen

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

agentschap Informatie Vlaanderen WMTS service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Atlas%20der%20Buurtwegen&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=8264f16f-45d2-4eae-bc77-f003c7830b20&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 35 2019/00506

Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Wetenschappelijke%20inventaris%20landschapsatlasrelicten&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=49740671-6490-4586-960f-d46e5807f5b0


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 36 2019/00506

Overgangszones bij beschermd erfgoed

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Overgangszones%20bij%20beschermd%20erfgoed&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 37 2019/00506

UNESCO werelderfgoed kernzones

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=UNESCO%20werelderfgoed%20kernzones&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 38 2019/00506

Beheersplannen

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Beheersplannen&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 39 2019/00506

Gebieden geen archeologie

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Gebieden%20geen%20archeologie&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 40 2019/00506

Wetenschappelijke inventaris houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Wetenschappelijke%20inventaris%20houtige%20beplantingen%20met%20erfgoedwaarde&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 41 2019/00506

Wetenschappelijke archeologische zones

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Wetenschappelijke%20archeologische%20zones&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 42 2019/00506

Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Bekrachtigde%20archeologienota%E2%80%99s%20en%20nota%E2%80%99s&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 43 2019/00506

Eindverslagen archeologie

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Eindverslagen%20archeologie&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 44 2019/00506

Erfgoedlandschappen

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Erfgoedlandschappen&maximize=1
https://geo.onroerenderfgoed.be/geoserver/wfs?request=GetCapabilities


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 45 2019/00506

Vogelrichtlijngebieden

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Mercator Publieke View Service Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Vogelrichtlijngebieden&maximize=1
https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/apps/tabsearch/index.html?hl=dut&uuid=4AB216F3-6316-4FC3-BD3A-343B439FE272


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 46 2019/00506

Jachtgebieden

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS Jacht Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Jachtgebieden&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=48347033-5230-411d-911b-1a0b9e0d241c&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 47 2019/00506

OVAM Bodemonderzoeken en sanering

Info Waarde

opdrachttype_hoogstconform Eindevaluatieonderzoek

opdrachtid_sbo_meestrecent 0

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 48 2019/00506

datum_sbo 0

opdrachtid_obo_meestrecent 62299

datum_obo 2005-05-31Z

opdrachtid_bbo_meestrecent 62297

datum_bbo 2002-05-24Z

opdrachtid_bsp_meestrecent 119191

datum_bsp 2002-07-02Z

opdrachtid_eeo_meestrecent 137260

datum_eeo 2005-08-22Z

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 49 2019/00506

OVAM-Schadegevallen en meldingen

Info Waarde

Info Geen data gevonden

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 50 2019/00506

Signaalgebieden

Bronnen

Signaalgebieden Klik hier

http://www.google.com/
https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/apps/tabsearch/?uuid=06b4003f-62bf-499c-9649-a341e0df5915


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 51 2019/00506

Kadastraal plan (CadGis)

Info Waarde

Kadastrale planpercelen / Type privaat domein

Kadastrale planpercelen / Status ondergronds

Kadastrale planpercelen / Fiscale toestand verbetering/herkwalificatie o.b.v. PPNC of 
orthofoto’s

Kadastrale planpercelen / Last update 18/04/2017 14:20:26

Kadastrale gebouwen, beheerd door de 
AAPD / Type

gesloten

Kadastrale gebouwen, beheerd door de 
AAPD / Role

eenvoudige herkwalificatie zonder een 
referentiebron te specificeren

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 52 2019/00506

Kadastrale gebouwen, beheerd door de 
AAPD / Status

eenvoudige herkwalificatie zonder een 
referentiebron te specificeren

Kadastrale gebouwen, beheerd door de 
AAPD / Fiscale toestand

verbetering/herkwalificatie o.b.v. PPNC of 
orthofoto’s

Kadastrale gebouwen, beheerd door de 
AAPD / Last update

1492560144000

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 53 2019/00506

Traditioneel Landschap

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 54 2019/00506

Info Waarde

NAAM Zandig Leie-Schelde-interfluvium

STREEK 211000

NAAMSTRK Zandstreek binnen de Vlaamse Vallei

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

WMS Universiteit Gent Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Traditioneel%20Landschap&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=90D22342-B387-4366-A4E3-2D14BE128772&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 55 2019/00506

Groenkaart Vlaanderen 2013

Info Waarde

ColorIndex 1

LBLGRNKRT Hoog groen

DEFGRNKRT Begroeiing hoger dan 3m

ColorIndex 4

LBLGRNKRT Niet groen

DEFGRNKRT Andere bodembedekking dan hoog groen, 

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 56 2019/00506

laag groen of landbouw

ColorIndex 2

LBLGRNKRT Laag groen

DEFGRNKRT Begroeiing Lager dan 3m, niet in 
landbouwgebruik

Bronnen

Bekijken op Geopunt.be Klik hier

Bodemgebruik Klik hier

http://www.google.com/
http://www.geopunt.be/kaart?app=Geopunt-kaart_app&perceel=44062A0268/00E000&basemap=grb&kaart=Groenkaart%20Vlaanderen%202013&maximize=1
https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/index.html?uuid=6ab8947a-2366-4dbc-b40a-74512c123ce2&hl=dut


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 57 2019/00506

Vlaams voorkooprecht van toepassing op het onroerend goed

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 58 2019/00506

Vastgoedprijzen

Info Waarde

BRON https://www.tijd.be/services/immomatch/map?show_properties=true

Huizen Gemiddelde prijs

avg2013 245906

avg2017 283986

avg2018 297945

ev20132018 0.212

ev20172018 0.049

Appartementen Gemiddelde prijs

http://www.google.com/


Datum : 27/08/2019 Gebruikersnaam: Josephine Pollyn

Perceel: 44062A0268/00E000 Derbystraat 228 9051 Gent

p. 59 2019/00506

avg2013 215422

avg2017 255057

avg2018 249159

ev20132018 0.157

ev20172018 -0.023

Gronden Gemiddelde prijs

avg2013 421

avg2017 455

avg2018 386

ev20132018 -0.083

ev20172018 -0.152

http://www.google.com/


Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer:

Uw referentie:

Datum informatieve vraag:

Datum opzoeking themabestand 1:

1058327

INF_27082019_0812 

27/08/2019

27/08/2019

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2

44062A0268/00E000 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel.

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

Toon Denys,

Gedelegeerd bestuurder

www.vlm.be


