
aeren Informatieaanvraag Gewestinfo

Gegevens opvraging

Ordernummer: 02019-0265225 Datum opzoeking: 28/11/2019

Referentienummer: BMB251 -1 Zoekdata: I 2403E0584/00H005

Perceel: 12403E0584/00H005

Resultaat opvraging perceel gelegen in Mechelen afdeling MECHELEN 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0584100H005 [1 2403E0584/00H005]

Gewestpan

Hoofdbestemming (“): woongebieden

Datum goedkeuring gewestplan: 28/09/1 976

Gewestplan: origineel gewestplan Mechelen

Categorie: Wonen

Endicatieve kaatttergave

Legende

0100- Woongebieden jJ 0700- Groengebieden

JJ 0105- Woonuitbreidingsgebieden 0701 - Natuurgebieden
0200- Gebieden ‘oor [1JO7O2 - Natuurgebieden met

gemeenschapsvorieni ng en openbaar wetenschappekjke waarde of
nut natuurresenaten

- Recreategebieden 0800 - Bosgebi eden
0401 - Gebieden oor dagrecreate Ej 0900 - Pgrarische gebieden

EEJ°402 - Gebieden ‘door 0901 - Landschappelijke
erbIijfsrecreatie waardeolIe agrarische gebieden

EEJ°41 0- Gebieden oor toeristche 1000- Industhegebieden
recreatieparken (TRP) 1100- ArbachteNjke bedhjen en

0500- Parkgebieden KfvUs
0600 - Buffernes [111700- Landelijke gebieden

______________________________________

Uitgebreide legende http:llvastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf
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Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringspbn

Naam:

Datum goedkeuring:

Afbakening regionaalstedelijk gebied Machelen

8/12/2008

Planidentificatienummer:

Indicatieve kaartergave

1I
. •I9. •i

RUP_02000_21 2001 32_00001

Legende

Contouren van grond1akken
Contouren van ovardmkken (indien geen grond’Aak van GewRUP aanweg, is

bestemming op gewestplan ook nog van kracht)
Contoucen van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
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 hat gewestplan op vele plekken
gewijzigd doorde opmaak van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S),

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

Bron vastgoedinfo

Gewestelijk RuimteIjk Uftvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoedngsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. 00k
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie vor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied

Meet info
www.ruimtelijkeordening.be

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

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

Document gegenereerd op basis van de gegevans ontvangen van Ruimte Vlaanderen ña de ORIS vabservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteeneg 1005 - 9000 Gent
0425043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



‘\ \ Vlaanderen
(\ \

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPI] Informatievraag overstromingsgevaar

Gegevens opvraging

Ordernummer: 02019-0265227 Datum opzoeking: 28/11/2019

Referentienummer: BMB251-1 Zoekdata: 1 2403E05$4/00H005

Risicozones overstromingen - kaart 2017

Resultaat

• Controleer of het perceel fgedeeltelijk) ingekleurd is als mogelljk of
effecti ef overstromi ngsgevoelig gebied

• hformatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig”

Legende

Niet oerstromingsge’oelig
tvtgeIijk o’rstromingsgeoeIig

• EffectiefoersfromingsgeoeIig

Resuftaat

• Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
ove rstromi ngen

• Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen

Legende

Risicone orstroming

• Nieuwe risicone oerstroming (kaert 201 7)

Perceel: 1 2403E0584100H005

Resuftaat opvraging perceel gelegen in Mechelen afdeling MECHELEN 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0584/00H005 [1 2403E0584100H005]

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017

Indicatieve kaartweergave
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Indicatieve kaartweergave
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Afgebakende gebieden

Indicatieve kaartweergave

‘ii I.
• Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend

overstromingsgebied.

Legende

MB erne

• MiS Oerstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoehge gebieden — kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Afgebakende oeverzones en
overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er mimte
blijft voot water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht
van toepassing zijn.

Bron vastpoedinfo

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februañ 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
Iandverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Meet info
www.integraalwaterbeleid be
www.wateri nfo.betwatertoets

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschapp via de ORIS viebserwces.

CIB vlaanderen vzw- Kortrijksesteeneg 1005-9000 Gent
0425.043.508 - vastgoedinto@vastgoedloket.be

Resultaat
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Agentschap
Onroerend
Erfgoed

Informatievraag Onroerend erfgoed

Gegevens opvraging

Ordernummer: 02019-0265226 Datum opzoeking: 28/11/2019

Referentienummer: BMB251 -1 Zoekdata:

j— Cultuurhistorische
Iandschappen

o kcheologische sites

• Stads-en
dorpsgezichten

1 2403E0584/00H005

Legende

Landschapsaflas

Histoñsche tuinen en parken

Q Houtge beplantngen

Perceel: 12403E0584/00H005

Resultaat opvraging perceel gelegen in Mechelen afdeling MECHELEN 3 AFD, sectie E met
perceelnummer 0584100H005 [1 2403E0584100H005]

Informatevraag: beschermd onroerend erfgoed

Indicatieve kaartweergave

pt.)’

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende
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• Mnumenten
Oergangsanes

lnformatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed

Indicatieve kaartweergave

iii
P1t4

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een vastgestelde inventaris

o kcheologische

j Bouwkundig erfgoed - gehelen

• Bouwkundig erfgoed - relicten



Informatievraag: wetenschappelijke nventaris onroerend erfgoed

Indicatieve kaartergave

11 f 1af
—

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een wetenschappelijke
inventads

Legende

Histodsche tuinen en parken

rcheoIogische nes

QBouwkundig erfgoed -gehelen

Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag: Unesco werelderfgoed

Indicatieve kaarteergave
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ØHoutige bepIanngen

Lands chapaUas

OgeIs

Resultaat

• Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

Bufferzones

Kernnes
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INFORMATIE
VLAANDEREN

Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Gegevens opvraging

Ordernummer: 02019-0265224 Datum opzoeking: 28/11/2019

Referentienummer: BMB251-1 Zoekdata: 1 2403E0584/00H005

Datum opzoeking themabestand: 28/11/2019 Perceel: 12403E0584/00H005

Resultaat opvraging perceel gelegen in Mechelen afdeling MECHELEN 3 AFD, sectie E met
perceeInunner 0584100H005 [1 2403E0584100H005]

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

• Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

Voorkooprecht an toepassing

Geen oorkooprecht’an toepassing

Welke informatie kan u teruavinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden afle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federate voorkooprechten valten buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geograflsch themabestand Vlaamse
voorkooprechten werd nagegaan of er at dan niet Vtaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.
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Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met hformatie Vaanderen en op basis van het geografisch
themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten, erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mel 2007
houdende de harmoniseñng van de procedures van voorkooprechten (BS. 24/07/2007) en Besuit van de Viaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mel 2007 houdende de
harmoniseñng van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geograI sche gegevensbron (B .S. 10/08/2012)).

Document gegeneerd op basis van be gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen wa be ORIS vebservices.

CB vlaanderen vzw- Kortrksesteenweg 1005-9000 Gent

0425.043.508 - vastgoedinfovastgoeUloket.be



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet mini maal in
de staat blijven waañn het zich beyond op het moment van
de bescherming.

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogehjke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch andschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Gemnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erigoed heeft de expliciete
opdracht om al hetwaardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelljke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappehjk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over histonsche tuinen en
parken, houUge beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels.

Geiventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zon opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd.

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventañs is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
beegde minister dat alle erfgoed items op een
vastgestelde Iijst erfgoedwaarde bezitten en nog aftijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris.

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

• De inventaris van het bouwkundig erfgoed
• De Iandschapsattas
• De inventans van de archeologische zones
• De inventaris van houtige beplantingen met

erfgoedwaarde
• De inventaris van historische tuinen en parken

Bron vastgoedinfo

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cuftureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontstuiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. Belgie is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cuftureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlljst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vtjf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
bi nnenstad.

Informatieverplichting
ledereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkooptofverhuurt voor meer dan negenjaar dient in de
publiciteit en in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn.

ledereen die een geInventanseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen.

Archeologie
Op percelen die in een voortopig of definitief beschermde
archeologisehe site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen,

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoenng van het Onroerenderfgoeddecreet van l2juli
2013.

Meet info
www.onroerendertgoed.be

Deze opvraging bevatoverheidsinformatie verkregen van hetAgentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Bwssel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de OR/S webservices.

CIB vlaanderen vzw - Koctrijksesteeng 1005 - 9000 Gent
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be




