
^' Vlaanderen Kaartafdruk Watertoetskaarten

Versie kaart: Juli2017

Het perceel te Leuven, afdeling 11, sectie D met perceelnummer 0126/OOFOOO

bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied

bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

Waterbeheerder: VMM-AOWLeuuen Datum kaartafdruk: 07/06/2018

Vaormeerbeleidsinformatie: www.inteciraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

Legende
Q Kadastraie Percelen 2017

AslijnenWaterlopen

Onbevaarhaarcat.2

Onbevaiirhaamt.S

IJ Niet Celilasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

HI Effectief overs t rom ingsgevoefrg

Mogetijk civerstrominesfievoelig

Recht van Voorkoop Integraat Waterbeleid

IWBQuerstfominesgebied
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Bijlagel blj hetbesluitvandeV[aamsereeeringvan20]uli2Q06totvastlegglnevan
nadere regelsvoorde toepassingvan de Watertoets, tot aanwijiingvan de

advieslnstantleentotvaststellingvannadereregelsvoordeadviesprocedure bijde
watertaets, uermeld in artikel SuanhetdecreetuanlSJuli 2003 betreffendehet
integraal waterbeleid.

www.inteeraalwaterbeleid.be



^' Vlaanderen
Kaartafdruk Risicozones overstromingen

m.Lt. de natuurrampenverzekering
Versiekaart: Januari 2018

Met perceel te Leuven, afdeling 11, sectie D met perceelnummer 0126/OOFOOO

bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen

Waterbeheerder: VMM - AOW Leuuen

Voormeerbeleidsinformatie: www.inteciraalwaterbeleid.be

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

Datum kaartafdruk: 07/06/2018

Legende
D Kadastrale Percelen 2017

AslijnenWaterlopen

Onbevairbaarcat.l

Onbevaarbaarcat.Z

Onbevaarbaarcat.3

Ntet Geklasseerd

B nieuwe rislcozones

B bevestigde risicozone

B geen risico meer
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Risicozones zoals afgebakend volgens Kaninklijk besluit van 20 September 2017 tot wijziging van het koninklijk bestuit uan 28 februari 2007 tot
afbakeningvanderisicozonesmetbetrekkingtotdeveraekeringtegennatuurrampenin uitvoering van de wet op de

landverzekerinesovereenkomst
www.inteeraalwaterbeleid.be



Geopunt-kaart
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Administratieve gegevens

Administratief Perceel

• Postadres(sen):

Ijzerenmolenstraat 24, 3001

Leuven,

Ijzerenmolenstraat 28, 3001 Erfgoed
Leuven,

Ijzerenmolenstraat 26, 3001 De archeologieregelgeving is van kracht. Zorg dat

Leuven je het correcte traject bij vergunnningsaanvragen

• Gemeente: Leuven volgt.

• Kadastrale afdeling: LEUVEN 1 1
AFD/HEVERLEE 2/

• Kadastrale sectie: D
• Perceel:0126/OOFOOO
• Capakey:24432D0126/OOFOOO
• Oppervlakte perceel: 7053.43m^

06/06/2018



VLAAMSE

Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer 831730

Uw referentie: INF 06062018 0718

Datum informatieve vraag: 06/06/2018

Datum opzoeking themabestand i: 06/06/2018

Perceei(CaPaKey)

24432D0126/OOFOOO

Voorkooprecht

Geen voorkooprecht voor dit
percee!.

Begunstigde Prioriteit i

_i

Too n Denys/

Gedelegeerd bestuurder

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er a! dan niet Vlaamse voorkooprechten van
toepassing zijn op onderstaande perceien. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg
enkel geldig voor deze datum.

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 tnet handejsvomi - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel

0236,506.6S5 RPR Brussel - Tel. 02 543 72 00 - FFIK 02 543 73 99 - www.vlm.be - info@>vlm,be

Vlaanderen
Is open ruimte www.vlm.be


