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Versie kaart: Jul! 2017

Het perceel te Beveren, afdeling 6, sectie D met perceelnummer 0046/00E000
bevindt zich nietin overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebìed
Waterbeheerder: PO(DER VAN HEI' LAND VAN WAAS Datum kaartafdruk: 10/10/2017
Voor meer beleidsinformntie: www.Intouraalwaterbeleld.be/nllbaleìdslnstrumenten/lnformatlenllchl

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo. belwate noets
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Recht van Voorkcap Integraal Waterbeleid __, Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van zo juli 2006 tot vastlegging van
nadere regels voor de toepasslng van de Watertoets, tot aanwijzing van de
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watertoets, vemeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid.
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4 Versie kaart: februari2007
Het perceel te Beveren, afdeling 6, sectie 0 met perceelnummer 0046/00E000
bevindt zich niet in een rísicozone voor overstromingen

Waterbeheerder: POLDER VAN HET LAND VAN WAAS Datum kaartafd ruk: 10/10/2017
Voor meer beleidsinformatie: www.intearaalwaterbeleid.be

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.belwate rtoets
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Risicozones zoais afgebakend door het koninklijk besluit van 28 februari 2007 met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering
van de wet op de landverzekeringsovereenkcmst

www.lntexraalwaterbeleld.be


