Nieuw op de gemeentelijke website: het GEOLOKET

3. Beschermd erfgoed

Het stadsbestuur biedt digitale geografische informatie aan via het geoloket.

Via het geoloket beschermd erfgoed maakt u een
virtuele wandeling langs de beschermde gebouwen
in Gistel.

Het geoloket is toegankelijk voor iedereen. Op die
manier willen we iedereen die behoefte heeft aan
geografische en stedenbouwkundige ruimtelijke informatie over Gistel zo goed mogelijk informeren.

Om al deze informatie op te vragen, surft u naar
www.gistel.be en klikt u op ‘GEOLOKET’ in het linkermenu. U kunt kiezen tussen:

Aan de hand van foto’s krijgt u een mooi overzicht
van deze gebouwen. U kunt de foto aanklikken en
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op de kaart krijgt u onmiddellijk te zien waar het
gebouw zich bevindt.
Deze informatie komt uit ‘De Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed’.

1. Geopunt
Geopunt (www.geopunt.be) is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geo
portaal maakt geografische informatie toegankelijk
voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en
bedrijven.
Het portaal biedt een ruim aanbod aan data, diensten
en toepassingen en richt zich naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte
bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau dat een milieustudie wenst uit te voeren.

2. Ruimtelijke ordening
Wilt u stedenbouwkundige informatie over een bepaald gebouw of perceel,
dan hoeft u niet meteen naar het loket ruimtelijke ordening in het administratief centrum. Bent u van plan om een woning of een perceel grond
te kopen of uw woning te verbouwen, dan kunt u terecht op het geoloket
ruimtelijke ordening. Dit geoloket geeft u informatie over de bestemming
(woongebied, landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied …) waarin het
gebouw of perceel gelegen is. U kunt te weten komen hoe hoog, hoe diep
en hoe groot u kunt bouwen of verbouwen ...
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Om al deze informatie op te vragen, surft u naar www.gistel.be en klikt u op ‘GEOLOKET/Ruimtelijke ordening’ in het linkermenu. U krijgt dan een startpagina met een
kaartje van het centrum van Gistel.
Volg de stappen 1 tot 3 om de juiste informatie te verkrijgen.

Stap 1:

In het zoekvenster linksboven vult u het (dichtstbijzijnde) adres en de gemeente van
het gebouw of het perceel waarin u geïnteresseerd bent in.

Stap 2:

Via verschillende lagen kunt u de gewenste informatie verkrijgen.

Stap 3:

Na het aanvinken van de verschillende lagen klikt u opnieuw op het ingezoomde perceel.
Een nieuw venster geeft u per gekozen laag de nodige informatie. Gebruik de pijltjes
om door de verschillende lagen te bladeren.
Let op!
Alle informatie die via dit loket verkregen wordt, is louter informatief en kan nooit als
officieel bestempeld worden!
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