
Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten vermeld.
Conventionele voorkooprechten en eventuele federale
voorkooprechten vallen buiten het toepassingsgebied van dit
uittreksel en moet u opzoeken via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
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.

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

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.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch themabestand
'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van
voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke
geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0112308 Datum opzoeking: 29/05/2020

Referentienummer: D8790-20101 Zoekdata: Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 - Waregem

Datum opzoeking themabestand: 29/05/2020 Perceel: 34452B0585/00L000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Waregem afdeling WAREGEM 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0585/00L000 [34452B0585/00L000]

Document gegeneerd op basis van de gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen via de ORIS webservices.



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



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een risicozone voor
overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0112308 Datum opzoeking: 29/05/2020

Referentienummer: D8790-20101 Zoekdata: Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 - Waregem

Perceel: 34452B0585/00L000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Waregem afdeling WAREGEM 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0585/00L000 [34452B0585/00L000]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

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

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

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

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

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 Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

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

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


 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

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Er is geen informatie beschikbaar op het gekozen perceelnummer.

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Er is geen informatie beschikbaar op het gekozen perceelnummer.

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

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0112308 Datum opzoeking: 29/05/2020

Referentienummer: D8790-20101 Zoekdata: Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 - Waregem

Perceel: 34452B0585/00L000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Waregem afdeling WAREGEM 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0585/00L000 [34452B0585/00L000]

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


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 het
gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van de
‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
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
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.

Meer info
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

http://www.ruimtelijkeordening.be


Informatieaanvraag luchtfoto's 
en historische kaarten

Luchtfoto's 

2018

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0112308 Datum opzoeking: 29/05/2020

Referentienummer: D8790-20101 Zoekdata: Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 - Waregem

Perceel: 34452B0585/00L000 



2019



Historische kaarten 
Frickx kaarten , Carte des Pays-Bas (1712)

Info
Eugène-Henri Fricx is de stichter van een belangrijke drukkersdynastie in de 18de eeuw te Brussel. Hij werd geboren in de 1644 in het hartje van
Brussel (in de Sint-Gorikswijk). Zijn vader, Henri Fricx, was een handelaar, geen drukker of boekhandelaar, maar hij kwam terecht in een
drukkersfamilie via zijn huwelijk met Barbe Mommaert. Op 16 mei 1689 werd Eugène-Henri Fricx “Imprimeur de sa majesté” , een privilege dat hem
werd toegekend door de “Conseil privé” van de koning van Spanje. Hoewel hij al sinds 1670 als drukker actief was, duurde het tot 1703 voor Fricx zijn
eerste kaarten begon te drukken en te verkopen.

Villaret kaarten (1745 – 1748)

Info
De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en één van de makers. De kaart kwam tot stand na één van de
Franse veroveringstochten door onze gebieden (1745-48). Enkele jaren kregen de Fransen de controle over ons territorium. Zij stuurden een groep
ingenieur-geografen op pad om de pas veroverde gebieden te karteren. Villaret nam het gebied tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik voor
zijn rekening. Het gedeelte van de kust en de Westhoek bracht een collega al eerder in kaart tussen 1729 en 1730.



Ferraris kaarten (1745 – 1748)

Info 
Het einde van de 18de eeuw was in onze gebieden een vrij onstabiele periode. Het huidige België bestond dan grosso modo uit de Oostenrijkse
Nederlanden (dit omhelsde het Hertogdom Luxemburg, Hertogdom Brabant, Graafschap Henegouwen, Graafschap Vlaanderen), het Prinsbisdom Luik
(Heilige Roomse Rijk) en het Hertogdom Bouillon. In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden
gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726 – 1814). Deze eerste systematische grootschalige topografische
kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde tot een veelkleurige handschriftkaart – Kabinetskaart genaamd – in drie exemplaren waarvan de
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering van “België”.

Atlas der buurtwegen (1841)

Info
Overzicht van de historische versies (1843 - 1845) van de overzichtsplannen en detailplannen van de Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen. De
Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine
wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare
erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed)
en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.



Vandermaelen kaarten (1846 – 1854)

Info
Philippe Vandermaelen (1795-1869)werd op het einde van de 18de eeuw te Brussel geboren in een rijke familie. Al in zijn kinderjaren stelde hij veel
belang in de cartografie en hij vormde zich als autodidact. Hij begon zijn carrière met een werk van monumentale omvang: een Atlas universel, die hij
tussen 1825 en 1827 publiceerde in veertig afleveringen van telkens tien folio’s. Dit werk is in twee opzichten uitzonderlijk: het gaat om de eerste
wereldatlas, op één enkele schaal, waarvan een reusachtige wereldbol met een doorsnede van 7,55 meter kan worden gemaakt; bovendien gaat het
om de eerste atlas die tot stand kwam met een druktechniek die kunstenaars hoog schatten maar waarmee wetenschappers nog niet vertrouwd waren:
de lithografie. Het duurde niet lang voor Philippe Vandermaelen internationale bekendheid genoot.

Popp kaarten (1842 - 1879)

Info
Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP (1805-1879) met het ambitieuze project waarvoor Philippe VANDERMAELEN het initiatief had
genomen en dat erin bestond om de kadasterplannen te tekenen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te vulgariser, mettre à la portée de tout
le monde et de toutes les bourses (vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken). Zijn dood in 1879 onderbrak de
totstandkoming van zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...]. Zijn weduwe Caroline-Clémence BOUSSART (1808-1891) voltooide de publicatie
van de plannen voor de provincie Luik. Het fonds telt ongeveer 1.800 plannen (waarvan sommige op meerdere folio’s), te vermeerderen met de 164
kadasterplannen van de Atlas cadastral du Royaume de Belgique die Philippe VANDERMAELEN publiceerde (Bron: KBR).



Topografische kaarten Ministerie van Openbare werken en wederopbouw (1950 - 1970)

Info
Topografische kaarten opgemaakt door Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw tussen 1950 en 1970. Deze dataset is niet
gebiedsdekkend, alleen delen van de kustlijn en een aantal stedelijke gebieden zijn opgenomen.

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Informatie Vlaanderen geeft jaarlijks de opdracht om een
gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van het
Vlaams Gewest, inclusief het Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan
te maken. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren
van digitale fotografische luchtopnamen in het winterseizoen met
een grondresolutie van 17 cm en, vervolgens, de productie van
een orthofotomozaïek met grondresolutie van 25 cm. 

In dit uittreksel kunnen de historische kaarten van 1712 tot nu
bekeken worden. De ontsluiting van de historische kaarten
kwam tot stand door een samenwerking tussen het Agentschap
Informatie Vlaanderen en de Koninklijke bibliotheek van België. 

Meer info
www.geopunt.be

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en Informatie Vlaanderen via de
ORIS webservices.

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

http://www.geopunt.be/


JOUW
MOBISCORE
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 mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats.

Waarom?

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.

Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 -
Waregem

8,3/10/10

Er is op minder dan 2km een treinstation aanwezig

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

middelbaar onderwijs.

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.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: - bibliotheken, cultuurcentra, bioscopen,

schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare parken, provinciale

domeinen en natuurgebieden.

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals: dokters, tandartsen, apothekers, geestelijke

gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W. en lokale

dienstencentra.

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

Openbaar vervoer
Goed aanbod

Onderwijs
Zeer goed bereikbaar

Winkels & diensten
Zeer goed bereikbaar

Cultuur, sport & natuur
Goed bereikbaar

Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar

 

Meer info - www.mobiscore.beMeer info - www.mobiscore.be



Informatievraag gemiddelde vastgoedprijzen

Gemiddelde verkoopprijzen appartementen, studio's en flats

Gemiddelde verkoopprijzen gewone woonhuizen

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0112308 Datum opzoeking: 29/05/2020

Referentienummer: D8790-20101 Zoekdata: Franklin Rooseveltlaan 16, 8790 - Waregem

Perceel: 34452B0585/00L000 

Resultaat bevraging - Gemiddelde prijzen gemeente WAREGEM



Gemiddelde verkoopprijzen gewone villa's, bungalows, landhuizen

Gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond



WAREGEM

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gemiddelde verkoopprijs
bouwgrond per m²

Gemiddelde
verkoopprijs

136 219 164 137 225 / /

Groei (2010=100 ) 100 161 121 101 165 / /

Appartementen, flats en studio's Gemiddelde
verkoopprijs

218.132 259.636 211.737 236.970 267.256 226.656 244.082

Groei (2010=100 ) 100 119 97 109 123 104 112

Gewone woonhuizen Gemiddelde
verkoopprijs

168.954 181.941 184.284 188.950 202.736 193.525 196.646

Groei (2010=100 ) 100 108 109 112 120 115 116

Villa's bungalows en landhuizen Gemiddelde
verkoopprijs

325.914 326.268 324.450 318.569 335.939 331.938 331.803

Groei (2010=100 ) 100 100 100 98 103 102 102

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Vastgoedstatistieken
Voor de gemiddelde vastgoedprijzen in België kunnen we
beroep doen op de gegevens over de verkopen van vastgoed
van de Algemene Directie Statistiek van de Federale
overheidsdienst Economie. De statistieken zijn gebaseerd op
gegevens van de verkoopakten die werden verwerkt door de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(AAPD, het vroegere kadaster) van de FOD Financiën. 

Referentiejaar en typologieën
Het referentiejaar is gebaseerd op de datum van het verlijden
van de verkoopakte bij de notaris. De vastgoedcategorieën zijn
gebaseerd op de typologie van de gebouwen zoals vermeld op
het Kadasterplan.

Datareeksen
Gezien de tijd tussen de datum waarop de voorlopige
verkoopovereenkomst (compromis) wordt getekend en de
datum waarop de akte wordt opgesteld (tussen de 3 en 4
maanden) worden de gemiddelde prijzen met vertraging ter
beschikking gesteld. Deze vertraging is inherent aan de
gebruikte gegevensbron. 

Meer info
www.statbel.fgov.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Algemene Directie Statistiek - FOD Economie, Koning Albert II laan 16 -
1000 Brussel

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het FOD Economie via de ORIS webservices.

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

http://www.statbel.fgov.be/
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