
Inlichtingen Vastgoed
Stad Gent
Datum t8-t2-2020
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking
van het Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechtên'Voor informatiê over het bestaan van voorkooprechtá
verwiJzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be (themabêstand r€cht van voorkoop),

BescnenurNc oNRoEREND GoED

I

Ancn eolocrscHE zoRcplxcltr
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het
onroercnd erfgoed, gewijzigd bU het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving.
https r//www. on roerenderfgoed. be/nllbeleid-en- regel gevi n g/decr€t€n

Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te
bewaren en te bescheÍïnen, 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 uiwoering te integreren.

Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9O5O Gentbrugge,
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60

Perce(e)l(en) ligË/ liggen:

Bij stêdenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning :
1) Geen archeologienota nodig
2) Altud een bekrachtigde archeologienota
3) Een bekrachtigde archeologienota bU ingreep in de bodem >= 100 m2 op een totale oppervlakte >= 300 me of
totale oppervlaKe verkaveling >= 300 mz
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 1000 m2 op een totale oppervlakte >= 3000 mz of
totale oppervlakte verkaveling >= 3000 mz
Uitzondering: buiten woongebied of rêcreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in dê bodem >= 5000 mz

Dêze informatie kan veranderen met het voortschriJdend lnzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones
vindt u têrug op : https://geo.onroerenderfgoed.be

Brlesrrncen
/
Wlten, wEGEN, BRUGGEN, HAvEN

Aanvuu-ENDE TNFoRMATTE

I

Kan het perceel onder toepassing vallen van hêt recht van voorkoop (*) krachtens de
rullverkavelingswet van 11 augustus 1978?
Indien ja, kunt U het bêst contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschapptj (*r.),

Neen

2

Wat betreft de rubrieken onder "Inlichtingen V-astgoêd / Aanwllende inÍichtingen'vestigen wU €r uw aandacàt op dat de g€geven inlichting€n verstrêkt
worden op basis van de actuele gegêvsns welke ons h€dên lrekênd zijn en óoeten be3chouid worden als gegeiens ondei iooóehoud eí zonder enig
rechtsgevolg.

a
een Neen

4
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Kan hêt perceel ondêr toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens hêt decreêt
natuurbehoud van 21 oktober 1997.
Indien Ja, kunt U het bêst contact opnemen mêt de Vlaamsê Landmaatschappij (**).

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

Hêt gebouw is niet opgenomên op dê inventarls van het bouwkundlg eÉgoed.

: Neen

Neên

BnOwnTTELDCONVENANT

Tcr lnfo

Voor uw vragen i.v.m. ondcrgrondse lnncmlngcn kan het stadsbestuur van Gent geen volledigê informatie'geven'
De voornaamste nutsmaatschappiJen :

r Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com)
. Aquafin nv, Dukstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafln.be)
r Elia nv, Vaartkaai 2,2170 Merksem (têl 03 640 07 11)
. Minist€rie van landsverdediging, Regionale Dlênst der Werken, Generale staf

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge - Sint Kruis (têl 050 36 63 17)
o Navo pijpÉidindên, Veilphéu (SSH), Tanrveschooftázêrne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15)

Voor uw vragên l.v,m, watetuinnlngcgcDieden, venvijzên wU naar:
e De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Directie Oost-Vlaandeièn, foning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gênt (tel. 09 240 91 11)

Voor uw vragen ivm de risicozonc voor ovêrstromlngen veruijzen wU naar:
. Geó Uaanderen: http://www.geoount.be (themabestand natuur en milieu / water)

Voor uw vragen i.v.m. voorkoopr€cht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Ze€kanaal en
het voorkooprecht voonlen in het decreet betreffende het integraal watêrbeleid verwuzen wij naar:

r Geo Vlaanderen: htto://www.geoount.be (themabestand r€cht van verkoop)

(*) Voorkooprechten andere dan die volgens hêt DRO (zijn nlet opgenomen in het plannenreglster)

(,r*) Vlaamse Lándmaatschappij
Adres: Ganzendries 149,9000 Gent
Telefoon: 09/244 85 00
http://www.vlm.be
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Wat betreft de rubrieken ond6'Inlichtingen vastgo€d / Aanvull€nde inlichtingen'vestigen wij èr uw aandaclrt op dat de. g.geven inlichtingen verstrêkt
i.i"àÀ"-bp-u".ii *í ài "cu"t" 

gegeveni welke óns heden bekend zijn en áoeten b*chpuwd worden àls gegevens onder voorbehoud en zonder enig
rechtsgevolg.


