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Departement Stedelijke Ontwikkeling
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Betreft uw aanvraag voor

Adres:
Waldamkaai 1/20
9000 Gent
Kadaster: afdeling 15, sectie F, nummer 2604 X

Geachte
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

Mieke Hullebroeck

voor de burgemeester
bij delegatiebesluit van 24 januari 2019

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en
Stedenbouw

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.

Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Aanvraagnummer
Inschrijvingsdatum
Betaling
Aflevering per

:
:
:
:

97385
28/09/2021
Factuur
Post

GEGEVENS AANVRAGER
Bedrijfsnaam
Bedrijfstype
Naam
Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon
Fax
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Els De Block en Tim Vandersteen
Notaris
Frans Boelplein 41
9140
TEMSE
03/711.08.27
03/711.17.52

A. LIGGING VAN HET TERREIN
Kadastrale omschrijving
Adres
Postcode
Deelgemeente

:
:
:
:

afdeling 15, sectie F nummer 2604 X 0 0
Waldamkaai 1/20
9000
Gent

1

Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE
B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN
/

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL)
/

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL)
/

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009)
/

B11 BOUWMISDRIJVEN
/

B12 PLANBATEN
/

B13 PLANSCHADE
/

B19 GEBOUWEN
/
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.
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.
C onform artikel 5.1.5 van de Vlaamse C odex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden
opgenomen.
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Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
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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Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE
C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN)
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing.
Plannummer
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan
Juridische status
Datum beslissing
Plannummer deelgebied
Naam deelgebied
Bestemming(en) van het perceel

:
:
:
:
:
:
:

02000_2.12_00126_00001
Afbakening grootstedelijk gebied Gent
DV
16/12/2005
maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden
vastgelegd

C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN)
/
C4 R ECHT 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 o ver het bestaan van voorkooprechten
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be (themabestand recht van voorkoop)

C5 GEWESTPLAN
Het volgende gewestplan is van toepassing.
Plannummer
Naam gewestplan
Datum goedkeuring
Bestemming(en) van het perceel

:
:
:
:

GWP_02000_222_00008_00001
ORIGINEEL GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE
14/09/1977
woongebieden

Extra informatie over de bestemming:
Woongebieden
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

C7 BOUWVERORDENING
De volgende bouwverordening is van toepassing.
Plannummer
Naam bouwverordening
Datum goedkeuring

:
:
:

02000_2.31_00001_00001
Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
29/04/1997

C8 VERKAVELINGSVERORDENING
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Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent.

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:

SVO_44021_233_00005_00001
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie

:

23/04/2015

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:
:

SVO_02000_233_00003_00001
Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven
08/07/2005

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:
:

SVO_02000_233_00002_00002
Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie -voorzienigen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
05/07/2013

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:

SVO_44021_233_00001_00004
Algemeen Bouwreglement

:

17/07/2014

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:

SVO_02000_233_00004_00004
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

:

05/06/2009

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing.
Plannummer
Naam stedenbouwkundige
verordening
Datum goedkeuring

:
:

SVO_02000_233_00006_00001
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

:

09/06/2017
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Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE
ORDENING

/
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING
/
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Stedenbouwkundig Uittreksel

OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten.
Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.

Stad Gent
Datum 30-9-2021
OPMERKINGEN
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één o f 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.
C onform 5.1.1. van de Vlaamse C odex 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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Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum 30-9-2021
D. AANVULLENDE INLICHTINGEN
BODEM
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend?

:

Neen

:

Ja

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend?
Dossiernr

Inrichting

Omschrijving

Rubrieken

Beslissing

14943/E/1

VME 1000 Vuren
– Klasse 3

het exploiteren van een
appartementgebouw

17.3.2.1.1.1°a)

06/04/2017 aktename

Indien de inrichting niet meer actief is kan u dit melden aan de Dienst Milieu en Klimaat: (09) 268 23 01,
milieuenklimaat@stad.gent
De exploitant dient de stopzetting te melden via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

BOSBEHEER & NATUUR
/

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

:

Neen

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart
volgens de Vlaamse Wooncode?
Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester
van Stad Gent?
Datum uitreiking conformiteitsattest

:

Neen

:

Ja

:

05/03/2018

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester
van Stad Gent?
Datum weigering conformiteitsattest

:

Neen

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

:

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

:

:

:
Neen

:
Neen

:

Opmerkingen
C -attest voor bus 10 dd 28/08/2018
C -attest voor bus 17 dd 05/03/2018
C -attest voor bus 23 dd 29/06/2020
C -attest voor bus 28 dd 16/04/2014
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).

Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum 30-9-2021
BESCHERMING ONROEREND GOED
Voor zover bekend is het onroerend goed:
Opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten?
Omschrijving
Datum van besluit

:
:

Neen

:

Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten?
Omschrijving van het monument
Datum van beschermingbesluit

:
:

Neen

:

Opgenomen in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare stads - of
dorpsgezichten?
Omschrijving
Datum van besluit

:

Neen

:
:

Opgenomen op een lijst van beschermde stads - of dorpsgezichten?
Omschrijving
Datum van besluit

:
:

Neen

:

Gelegen binnen een voorlopig beschermd landschap?
Omschrijving

:
:

Datum van besluit

Neen

:

Gelegen binnen een beschermd landschap?
Omschrijving

:
:

Datum van besluit

Neen

:

Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht / dorpsgezicht / landschap?
Omschrijving
Datum van besluit

:
:
:

Ja
C oupure en
omgeving

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.
C ontactadres; 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)
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2)
Binnen een vastgestelde archeologische zone (zie 3)
Ligt buiten voorgaanden (zie 4)

Neen
Neen
Ja
Neen

2
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.

Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum 30-9-2021
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

Erfdienstbaarheden openbaar nut:
Bouwvrije strook langs de autosnelweg?
Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen?
Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2 de en 3de categorie tbv ruimingswerken?
Voet- en jaagpad (buurtwegen)?
Andere?

:
:
:
:
:

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Rooilijn (*) ?
: Neen
Onteigeningsplan (*) ?
: Neen
Voorkooprecht Havenbedrijf (**) ?
: Neen
Gelegen buiten de afbakening zeehavengebied volgens het GRUP, definitief vastgesteld in besluit van de Vlaamse
Regering dd 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent agh heeft er geen voorkooprecht.
Opmerkingen
Onder (of net naast) het perceel lopen meerdere rioleringen. Deze rioleringen dienen ten allen tijde in stand gehouden
te worden.
Ter info
(*) Rooilijn & onteigeningsplannen andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)
(**) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)

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

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

BROWNFIELDCONVENANT
3
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.

Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum 30-9-2021
/
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
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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.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Milieu en Klimaat
28 09 2021

Vastgoedinformatie
Uittreksel 2021_15_4007
Resultaat van de vastgoedgegevens zoals gekend bij de Stad Gent.

1. Ligging
Hier vind je de kadastrale gegevens van de gekozen locatie: adres en perceelnummer.
Kadastrale informatie
Afdeling 15, Sectie F nummer 2604X
(44815F2604/00X000)

Noordstraat 1 0006, 9000 Gent
Noordstraat 1 0007, 9000 Gent
Noordstraat 1 0008, 9000 Gent
Noordstraat 1 0009, 9000 Gent
Noordstraat 1 0010, 9000 Gent
Noordstraat 1 0011, 9000 Gent
Noordstraat 1 0012, 9000 Gent
Noordstraat 1 0013, 9000 Gent
Noordstraat 1 0014, 9000 Gent
Noordstraat 1 0015, 9000 Gent
Noordstraat 1 0016, 9000 Gent
Noordstraat 1 0017, 9000 Gent
Noordstraat 1 0018, 9000 Gent
Noordstraat 1 0019, 9000 Gent
Noordstraat 1 0020, 9000 Gent
Noordstraat 1 0021, 9000 Gent
Noordstraat 1 0022, 9000 Gent

Adres(sen)
Contributiestraat 2, 9000 Gent
Contributiestraat 4, 9000 Gent
Contributiestraat 6, 9000 Gent
Contributiestraat 8, 9000 Gent
Noordstraat 1 0001, 9000 Gent
Noordstraat 1 0002, 9000 Gent
Noordstraat 1 0003, 9000 Gent
Noordstraat 1 0004, 9000 Gent
Noordstraat 1 0005, 9000 Gent
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Noordstraat 1 0023, 9000 Gent
Noordstraat 1 0024, 9000 Gent
Noordstraat 1 0025, 9000 Gent
Noordstraat 1 0026, 9000 Gent
Noordstraat 1 0027, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0001, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0002, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0003, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0004, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0005, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0006, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0007, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0008, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0009, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0010, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0011, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0012, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0013, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0014, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0015, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0016, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0017, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0018, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0019, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0020, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0021, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0022, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0023, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0024, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0025, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0026, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0027, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0028, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0029, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0030, 9000 Gent
Waldamkaai 1 0031, 9000 Gent
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2. Voorschriften
Hier vind je welke bestemmingsplannen van toepassing zijn op de geselecteerde ligging.
Het gaat daarbij om de voorschriften uit de bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Is er geen RUP of BPA geldig op het adres of
perceel, dan gelden de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP. Die
plannen zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing. Het gewestplan kan je raadplegen
op <a href="http://www.geopunt.be">www.geopunt.be</a> (kies voor ‘gewestplan’). De
gewestelijke RUP’s kan je raadplegen op, <a
href="https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie=44021">
dsi.omgeving.vlaanderen.be</a>. Bijkomend controleer je best welke stedenbouwkundige
verordeningen van toepassing zijn op jouw vastgoed: <a
href="http://www.stad.gent/omgevingsvergunningbouwen">www.stad.gent/omgevings
vergunningbouwen</a>

Gemeentelijk RUP
Geen gegevens beschikbaar

BPA
Geen gegevens beschikbaar

Gewestplan (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

Gewestelijke RUP (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

Provinciaal RUP (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

Stedenbouwkundige verordeningen (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

3. Vergunningen
Hier vind je een overzicht van welke vergunningen op de geselecteerde ligging van
toepassing zijn. Het gaat daarbij om de stedenbouwkundige vergunningen,
milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen. De
vergunningen staan per soort in chronologische volgorde.
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Stedenbouwkundige vergunningen
Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf
1962 tot nu. De vergunningen worden chronologisch weergegeven. Je kan een
vergunning opvragen of inkijken bij het stadsarchief.
Dossier 2010/637
ASTVER2009
Beslissing 15 september 2010 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het plaatsen van een extra inkomdeur (vervanging van een bestaand raam)
Dossier 2009/947
ASTVER2009
Beslissing 3 december 2009 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het aanbrengen van een extra toegangsdeur, uithangbord en uitlaat dampkap +
bestemmingswijziging
Dossier 2005/386
ASTVEROS
Beslissing 10 november 2005 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
de verbouwing van een winkelruimte tot 1 appartement en 1 studio en een berging
Dossier 2004/19
ASTVEROI
Beslissing 31 augustus 2004 - Vergunning - Stedenbouw
Behandelende overheid Stedenbouw
het vervangen van een nepantenne door 3 antennes en 1 schotelantenne, die
gemonteerd worden langs de gevelvan het gebouw en de plaatsing van een bijbehorende
technische kast op een lager gelegen gedeelte van het dak.
Dossier 1998/1212
ASTVEROS
Beslissing 19 november 1998 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het oprichten van een zendmast op particulier gebouw
Dossier 1997/2247
ASTVEROS
Beslissing 29 januari 1998 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het plaatsen van een uithangbord (regularisatie)
Dossier 1995/60
ASTVEROS
Beslissing 30 maart 1995 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
verbouwen winkelpand tot studio's

Postadres Stad Gent – Botermarkt 1 | 9000 Gent
Balie Bouwen | Tel. 09 266 79 50 | bouwen@stad.gent
Dienst Milieu en Klimaat | Tel. 09 268 23 01 | milieuenklimaat@stad.gent
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Dossier 1990/280
ASTVEROS
Beslissing 14 augustus 1990 - Weigering - College
Behandelende overheid College
het oprichten van een appartementsgebouw met 8 woongelegenheden, een winkel en
ingebouwde garage
Dossier 1989/729
ASTVEROS
Beslissing 4 juli 1989 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het bouwen van een appartementsgebouw met 16 woongelegenheden en 14
autobergplaatsen
Dossier Litt. N-14-64
ASTVEROS
Beslissing 19 oktober 1964 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het aanpassen en uitbreiden van een winkelcomplex door toevoeging van een te slopen
woonhuis (wijziging aan machtiging Litt. N-19-62)
Dossier Litt. N-4-64
ASTVEROS
Beslissing 29 juni 1964 - Weigering - College
Behandelende overheid College
het uitbreiden van een in opbouw zijnd winkelcomplex, na het slopen van een aanpalend
woonhuis
Dossier Litt. N-19-62
ASTVEROS
Beslissing 5 november 1962 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het oprichten van een winkelcomplex met burelen, 6 woongelegenheden en bergplaats
voor 6 à 7 auto's

Verkavelingen
Overzicht van de verkavelingsvergunnningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 1962
tot nu. Enkel de geldige verkavelingsvergunningen worden getoond en chronologisch
weergegeven.
Geen gegevens beschikbaar

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (In
opmaak)
Overzicht dossiers met ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem) zoals gekend bij
de Stad Gent. Een vergunning kan ondertussen vervallen of stopgezet zijn. Inrichtingen
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met een nog geldige vergunning voor ingedeelde activiteiten vind je terug onder
inrichtingen.
Geen gegevens beschikbaar

Kleinhandelsactiviteiten (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

Vegetatiewijzigingen (In opmaak)
Geen gegevens beschikbaar

4. Bodem
Hier vind je bodemgerelateerde informatie. De resultaten geven aan indien er een
verhoogd risico op bodemverontreiniging is omwille van vergunde risico-activiteiten of
een schadegeval. Ook de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken worden weergegeven.

Risicogronden
Een risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd risico op
bodemverontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht vergunningen voor
risico-inrichtingen en extra risico-activiteiten zoals gekend bij de Stad Gent.
Dossier 200300975
ARAB risico-inrichting
Beslissing 09 november 1964
Behandelende overheid onbekend
Inrichting Bekaert A & R
Vergunde risico-rubrieken 17.3.6.2°b)

Schrappingen
Een grond wordt niet meer als risicogrond beschouwd als bij de schrapping de
dossiernummers vermeld worden van alle vergunningen afgeleverd voor risicoinrichtingen zoals weergegeven onder risicogronden. Overzicht schrappingen van
risicogronden zoals gekend bij de Stad Gent.
Geen gegevens beschikbaar

Bodemonderzoeken en sanering
Bodemonderzoeken en sanering zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM,
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).
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OVAM Dossier 70043
Bodemonderzoek

Antropogene radon risicogronden (In opmaak)
Een antropogene radon risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd
risico op radioactieve verontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht gronden
zoals opgenomen in de lijst door het FANC (meer info via FANC, meldpunt@fanc.fgov.be,
T +32(0)22892111).
Geen gegevens beschikbaar

Calamiteiten (In opmaak)
Nabijgelegen calamiteiten van het type bodemverontreiniging zoals gekend bij de Stad
Gent (meer info via Dienst Toezicht, toezicht@stad.gent, T. +32(0)92667953).
Geen gegevens beschikbaar

Schadegevallen en meldingen (In opmaak)
Schadegevallen en meldingen zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM,
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).
Geen gegevens beschikbaar
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DISCLAIMER
De Stad Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten,
onnauwkeurigheden of onvolledigheden in deze toepassing of het daaruit voortvloeiende rapport,
noch voor verlies, ongemak, directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van
deze toepassing of in dit rapport voorkomende informatie.
Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt met de recentste gegevens. Als de verstrekte informatie
tekortkomingen vertoont, doet de Stad Gent al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te
werken. Als je zelf onjuistheden vaststelt op deze kaart, kun je contact opnemen met de
verantwoordelijke dienst vermeld onder elk thema.
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Informatieaanvraag Gewestinfo

Gegevens opvraging
Ordernummer:

O2021-0522622

Datum opzoeking:

24/09/2021

Referentienummer:

Waldamkaai 1 bus 20-1

Zoekdata:

44815F2604/00X000

Perceel:

44815F2604/00X000

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 15 AFD, sectie F met
perceelnummer 2604/00X000 [44815F2604/00X000]
Gewestplan
Hoofdbestemming (*):

woongebieden

Datum goedkeuring gewestplan:

8/10/1977

Gewestplan:

origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Categorie:

Wonen

Indicatieve kaartweergave
Legende
0100 - Woongebieden
0105 - Woonuitbreidingsgebieden
0200 - Gebieden voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut
0400 - Recreatiegebieden
0401 - Gebieden voor dagrecreatie
0402 - Gebieden voor
verblijfsrecreatie
0410 - Gebieden voor toeristiche
recreatieparken (TRP)
0500 - Parkgebieden
0600 - Bufferzones

0700 - Groengebieden
0701 - Natuurgebieden
0702 - Natuurgebieden met
wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten
0800 - Bosgebieden
0900 - Agrarische gebieden
0901 - Landschappelijke
waardevolle agrarische gebieden
1000 - Industriegebieden
1100 - Ambachtelijke bedrijven en
KMO's
1700 - Landelijke gebieden

Uitgebreide legende https://www.realsmart.be/gewestplan.pdf

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Naam:

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Planidentificatienummer:

RUP_02000_212_00126_00001

Indicatieve kaartweergave

Legende
Contouren van grondvlakken
Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is
bestemming op gewestplan ook nog van kracht)
Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot

Meer info

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die
het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

www.ruimtelijkeordening.be

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.
CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

BODEMATTEST

Els De Block en Tim Vandersteen
Geassocieerde Notarissen
Frans Boelplein 41 /
9140 Temse

uw bericht van

27.09.2021

afdeling

Bodembeheer

uw kenmerk

2215062-2

contactpersoon

Infolijn 015/284 138

bijlagen

-

ons kenmerk

20210908553

Mechelen

28.09.2021

aanvraagnummer

20210904940

dossiernummer

70043

1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 27.09.2021
afdeling : 44815 GENT 15 AFD
straat + nr. : NOORDSTR 1
sece : F
nummer : 2604/00X000
Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Gemeentelijke informae toont aan dat op deze grond een risico-inrichng aanwezig is of was. Bijgevolg is
deze grond een risicogrond.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM
baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 17.05.2016 en op de hierin
opgenomen bodemkenmerken en funce van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging

aestnummer: 20210908553 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20210904940
dossiernummer: 70043
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DATUM: 15.09.2015
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek VM 1000 Vuren, Noordstraat 1, 9000 Gent
AUTEUR: Geafor BVBA
DATUM: 17.05.2016
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek: Residene Standing - Noordstraat 1, 9000 Gent
AUTEUR: Geafor BVBA
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
www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
te Mechelen, 28.09.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

aestnummer: 20210908553 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20210904940
dossiernummer: 70043
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Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer:
Uw referentie:

1490098

INF_27092021_0448

Datum informatieve vraag:

27/09/2021

Datum opzoeking themabestand 1:

27/09/2021

Perceel (CaPaKey)
44815F2604/00X000

Voorkooprecht
RVV De Vlaamse Waterweg

Begunstigde

Prioriteit 2

nv De Vlaamse Waterweg

1

Toon Denys,
Gedelegeerd bestuurder
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

www.vlm.be

Perceelrapport Onroerend Erfgoed

27-09-2021

Agentschap
Onroerend
Erfgoed

PERCEELRAPPORT
ONROEREND
ERFGOED
Perceelnummer 44815F2604/00X000

Dit rapport is opgevraagd op 27-09-2021 om 12.46 uur via https://
geo.onroerenderfgoed.be.
De gegevens in dit perceelrapport zijn een momentopname van de situatie op het
moment van de opvraging. Raadpleeg https://geo.onroerenderfgoed.be voor de
meest actuele juridische situatie. Deze kan nadien nog veranderen.
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INLEIDING
Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van het agentschap Onroerend
Erfgoed over het aanwezige erfgoed op een perceel. Het rapport biedt een overzicht van
het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.
Op www.onroerenderfgoed.be vindt u alle informatie over de soorten erfgoed, uw rechten
en plichten en mogelijkheden tot financiële steun en fiscale voordelen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Postadres(sen): Contributiestraat 2, 9000 Gent, Contributiestraat 4, 9000 Gent,
Contributiestraat 6, 9000 Gent, Contributiestraat 8, 9000 Gent, Noordstraat 1, 9000 Gent,
Waldamkaai 1, 9000 Gent
Gemeente: Gent
Kadastrale afdeling: GENT 15 AFD
Kadastrale sectie: F
Perceel: 2604/00X000
Capakey: 44815F2604/00X000
Oppervlakte perceel: 897.66m²

VASTGESTELD ERFGOED
VASTGESTELDE ARCHEOLOGISCHE ZONE
Historische stadskern van Gent
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888
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Besluiten:
https://id.erfgoed.net/besluiten/5886

GEBIED GEEN ARCHEOLOGIE
Gebied 1090
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/121945
Besluiten:
https://id.erfgoed.net/besluiten/14870
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Het opgevraagde perceel is geen:
• Beschermd erfgoed
◦ Beschermde archeologische site
◦ Overgangszone
◦ Beschermd stads- of dorpsgezicht
◦ Beschermd cultuurhistorisch landschap
◦ Beschermd monument
• Vastgesteld erfgoed
◦ Vastgesteld landschapsatlasrelict
◦ Vastgestelde historische tuin of park
◦ Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde
◦ Vastgesteld bouwkundig erfgoed
• Erfgoedlandschap
• Unesco werelderfgoed
◦ Unesco werelderfgoed kernzone
◦ Unesco werelderfgoed bufferzone
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Kaartafdruk Risicozones overstromingen
m.b.t. de natuurrampenverzekering
Versie kaart: januari 2018

Het perceel te Gent, afdeling 15, sectie F met perceelnummer 2604/00X000
bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen
Waterbeheerder:

Gent

Datum kaartafdruk: 27/09/2021

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be
Voor meer kaartmateriaal:

www.waterinfo.be/watertoets

343

0

225 meter

1: 7 500

Legende
Kadastrale percelen 2021
Aslijnen Waterlopen
Bevaarbaar
Onbevaarbaar cat. 1
Onbevaarbaar cat. 2
Onbevaarbaar cat. 3
Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones
bevestigde risicozone
geen risico meer
risicozones
Risicozones
zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot
nieuwe risicozone
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de
bevestigde risicozone
landverzekeringsovereenkomst
www.integraalwaterbeleid.be

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan
Gecentreerd op:

Meest recente toestand
Aangemaakt op 30/09/2021
Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan

JOUW
MOBISCORE
44815F2604/00X000

Wat?
Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de
dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je
berekent het met de Mobiscore. Die helpt je in je zoektocht naar een nieuwe, duurzaam
gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteitsen milieu-impact van je woonplaats.

Waarom?

9,7/10

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit
een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en
geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen
– vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

Openbaar vervoer
Goed aanbod

Er is op minder dan 250m een belangrijke bushalte aanwezig
Er is op minder dan 5km een treinstation aanwezig
Er is op minder dan 250m een tramhalte aanwezig

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: kleuteronderwijs, lager onderwijs en
middelbaar onderwijs.

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: bakkers , slagers, voedingswinkels,
restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank- en verzekeringskantoren,
postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.

Cultuur, sport & natuur
Zeer goed bereikbaar

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: - bibliotheken, cultuurcentra,
bioscopen, schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare
parken, provinciale domeinen en natuurgebieden.

Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: dokters, tandartsen, apothekers,
geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W.
en lokale dienstencentra.

Meer info - www.mobiscore.be
Mobiscore is een initiatief van de Vlaamse Overheid:
De Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel

