DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een tuinhuis, Platanenlaan 3.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt)met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Platanenlaan 3, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie B, nr. 438V
strekkende tot het bouwen van een tuinhuis;
Het betreft een halfopen woning waarvan het hoofdvolume bestaat uit 2 bouwlagen met
een zadeldak. Aan de achterzijde van het perceel loopt een openbaar fiets- en
wandelpad.
Achter aan het perceel in de linkerhoek staat momenteel een tuinhuis. Het gaat om
houten tuinhuis bestaande uit één bouwlaag met een zadeldak. Dit tuinhuis wordt
gesloopt en op dezelfde plaats wordt een nieuw tuinhuis geplaatst.
Het nieuwe tuinhuis wordt opgetrokken in geïmpregneerd dennenhout.
Het nieuwe tuinhuis bestaat uit een gesloten volume en een afdak. De totale oppervlakte
bedraagt 21,2m². Het tuinhuis heeft een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,5m.
Het tuinhuis wordt ingeplant op 0,8m van de linkerperceelsgrens. Het tuinhuis heeft een
grote dakoversteek, waardoor de dakoversteek tot op 0,18m van de linkerperceelsgrens
komt te staan. Aan de achterzijde bedraagt de afstand tot de achterkavelgrens 0,17m en
de dakoversteek komt tot tegen de achterkavelgrens.
De bouwheer wenst het tuinhuis zo dicht mogelijk tegen de achterste perceelsgrens te
plaatsen. Aan de achterste perceelsgrens ligt een openbare fiets- en wandelverbinding.
Andere eigenaars hebben hun tuinhuis ook zo dicht geplaatst.
Het perceel heeft een oppervlakte van 357m². Na het plaatsen van het tuinhuis bedraagt
de terreinbezetting circa 125,5m² of 35,15%.
Het pand is gelegen in het RUP “Kollegewijk” in een zone voor wonen –
ééngezinswoningen – alleenstaande en halfopen bebouwing.
De voorschriften bepalen:
Max. terreinbezetting 45% en 300m² - bijgebouw max. 60m² - max. kroonlijsthoogte 3m
– in te planten op min. 0,75m van de perceelsgrens – op de perceelsgrens enkel in
onderhoudsvrije materialen.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake de plaatsing van het tuinhuis tot de
perceelsgrens en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 09.05.2019 tot en met
07.06.2019.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, Jan
Breydelstraat 105 - 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt)met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Jan Breydelstraat 105, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie B nr. 410H
13 strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.
De locatie is gelegen langs de Jan Breydelstraat. De omgeving wordt voornamelijk
gekenmerkt door ééngezinswoning in gesloten bebouwing.
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een
zadeldak. Tegen een deel van de achtergevel werd een uitbouw geplaatst, bestaande uit
één bouwlaag met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,95m. De bouwdiepte op het
gelijkvloers bedraagt 12,93m.
Deze aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.
De achterbouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe uitbouw over de volledige
breedte van de achtergevel. De achterbouw heeft een oppervlakte van 41m² en bestaat
uit één bouwlaag met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3,63m.
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt na de uitbreiding 14,67m. Dit is 1,74m
verder dan de huidige toestand.
De gemene muur wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe, solide en uniforme
gemene muur.
De voorgevel is opgedeeld in twee horizontale banden met twee verschillende materialen.
De materialen worden gewijzigd om te beantwoorden aan een hedendaagse architectuur.
Er wordt geopteerd voor een natuurlijke houtafwerking op het gelijkvloers. De bovenste
horizontale band wordt gerealiseerd in een witte crepie. Ook de achtergevel wordt in
witte crepie geplaatst.

De architect weet nog niet hoeveel cm de voorgevel zal vooruitspringen, dit is afhankelijk
van het type systeem. In elk geval mag dit slechts maximum 14cm zijn.
De raamopeningen in de voorgevel worden gewijzigd om zo veel mogelijk daglicht in de
woningen binnen te brengen.
Wegens werken op de perceelsgrenzen worden de aanpalende eigenaars aangetekend
aangeschreven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 06.05.2019 tot en met
06.06.2019.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het aanbrengen van gevelbekleding en het regulariseren van
een carport, Hippodroomstraat 35.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Hippodroomstraat 35 kadastraal bekend 1e afdeling, Sectie A, nr. 1203E 2
strekkende tot het aanbrengen van gevelbekleding en het regulariseren van een carport;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het regulariseren van een terras bij café, Hulstedorp 13 8531 HULSTE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HULSTE, Hulstedorp 13 kadastraal bekend 5e afdeling, Sectie B, nr. 752D strekkende tot
het regulariseren van een terras bij een café;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een carport, Kinheimstraat 21.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Kinheimstraat 21 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 697A 12
strekkende tot het bouwen van een carport;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:

Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen van een ééngezinswoning, Kouterstraat 24 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Kouterstraat 24 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1328D 2
strekkende tot het verbouwen van een ééngezinswoning;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.

Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.

7

Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar
onderzoek(geschrapt): het bouwen van een halfopen ééngezinswoning,
Hazebeekstraat 45 - 8531 HULSTE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HULSTE, Hazebeekstraat 45 kadastraal bekend 5e afdeling, Sectie C, nr. 216V
strekkende tot het bouwen van een halfopen ééngezinswoning;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het slopen van een woning en bouwen van een
ééngezinswoning, Hallestraat 3 & 5 - 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Hallestraat 3 & 5 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 640P 3
strekkende tot het slopen van een woning en bouwen van een ééngezinswoning;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
aanbrengen van gevelbekleding & regulariseren van carport,
Hippodroomstraat 35 - 8530 Harelbeke.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019033465

Gemeentelijk dossiernummer
2019/74

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 13 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 26 maart 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 1 AFD

A

1203

E 2

Het betreft een aanvraag tot het aanbrengen van gevelbekleding & regulariseren
van carport met als adres Hippodroomstraat 35 - 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.

2. Historiek
Op 27.04.1977 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van 2
woonhuizen (dossier 1977/111).
In de vrije zijstrook aan de linkerkant van de woning werd rond 2000 zonder
vergunning een carport geplaatst.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Hippodroomstraat wordt gekenmerkt door ééngezinswoningen van het open,
halfopen en gesloten type. De straat wordt gekenmerkt door een menging van
bouwstijlen en kleuren.
Het betreft een halfopen woning waarbij het hoofdvolume deels bestaat uit één
bouwlaag met kamers in het zadeldak en deels bestaat uit twee bouwlagen met een
plat dak.
De woning is afgewerkt in een rood-gele baksteen.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Deze aanvraag betreft het aanbrengen van een gevelbekleding en het regulariseren
van een carport.
De bouwheer zal de bestaande gevelsteen van de voor- en zijgevel niet afkappen. Er
wordt isolatie en crepie aangebracht, lichtgrijs van kleur. Na de werken zal de gevel
circa 12cm vooruitspringen ten opzichte van de huidige gevellijn.
Alle bestaande raam- & deuropeningen worden behouden.
In de vrije zijstrook aan de linkerkant van de woning werd rond 2000 zonder
vergunning een carport geplaatst. De aanvrager wenst die te regulariseren.
De houten carport heeft een oppervlakte van 19m². De carport staat op voldoende
afstand achter de voorgevellijn. De carport is afgewerkt met een lessenaarsdak. De
maximale bouwhoogte bedraagt 2,50m.
De voorzijde is open. De linkerzijkant is dicht omdat er wordt gebruik gemaakt van de
bestaande houten afsluiting. De achterzijde is dicht doordat de carport werd geplaatst
voor de oorspronkelijke garage/berging die gekoppeld staat met de aanpalende
woning.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaar werd op 29-03-2019 aangeschreven aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of
muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er werd geen bezwaar
ingediend.

5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen
of bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Hippodroomstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.

c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het straatbeeld wordt gekenmerkt
door een menging van kleuren. De carport leverde tot nu toe geen klachten op
en is niet storend voor de omgeving. Het project is verenigbaar met de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Na de werken blijft de schaal van de woning gelijkaardig aan die van de
huidige toestand en die is vergelijkbaar met de woningen in de omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
De bouwheer zal de bestaande gevelsteen van de voor- en zijgevel niet
afkappen. Er wordt isolatie en crepie aangebracht, lichtgrijs van kleur. Na de
werken zal de gevel circa 12cm vooruitspringen ten opzichte van de huidige
gevellijn.
De houten carport is aan de voorzijde open. De carport bestaat uit één
bouwlaag met een lessenaarsdak. De linkerzijkant is dicht omdat er wordt
gebruik gemaakt van de bestaande houten afsluiting. De achterzijde is dicht
doordat de carport werd geplaatst voor de oorspronkelijke garage/berging die
gekoppeld staat met de aanpalende woning.

-

Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen
cultuurhistorische waarden in het gedrang.

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
De woning staat op voldoende afstand van de rooilijn, zodat het aanbrengen
van gevelbekleding geen invloed heeft op de breedte van het voetpad.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het aanbrengen van
gevelbekleding & regulariseren van carport, gelegen in de Hippodroomstraat 35 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden

gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
regulariseren van een terras bij café, Hulstedorp 13 - 8531 Hulste.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019032767

Gemeentelijk dossiernummer
2019/70

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 12 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 26 maart 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 5 AFD (HULSTE)

B

0752

D

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een terras bij café met als adres
Hulstedorp 13 - 8531 Hulste.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)

HULSTE-DORP

RUP_34013_
214_00028_
00001

deels in een zone voor
gemengde functies met de
overdruk waardevol gebouw
met hoge locuswaarde en
deels in een zone voor
openbare

wegeninfrastructuur
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar.
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan:
handel, horeca, kleinschalige bedrijven, kantoren en diensten… voor zover ze wat
schaal en ruimtelijk impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
De overdruk waardevol gebouw met hoge locuswaarde betekent dat de gebouwen
niet gesloopt kunnen worden. Een vergunning voor het (gedeeltelijk) slopen van het
pand kan uitzonderlijk verleend worden voor panden die voldoen aan de twee
volgende voorwaarden:
- Het pand voldoet niet aan de elementaire eisen van stabiliteit of gezondheid,
waarbij het probleem niet kan opgelost worden door plaatselijke ingrepen.
- De intrinsieke erfgoedwaarde van het pand kleiner is dan de erfgoedwaarde
van de omgeving.
De zone voor openbare wegeninfrastructuur bepaalt:
Terrassen of andere aan horigheden bij aanpalende horecazaken zijn toegelaten voor
zover ze de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden en voor
zover een vlotte doorgang voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer niet
verhinderen.
Terrassen en aanhorigheden moeten aangelegd worden in duurzame en kwalitatieve
materialen.
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake terrassen op openbaar domein.
De verordening meldt:
 Het terras mag zich maximaal over de gevelbreedte van het pand van de
aanvrager uitstrekken.
 Er worden enkel zijdelingse windschermen en windschermen aan de voorzijde
toegelaten.
 De maximumhoogte is 1,50 m, waarvan 80 cm (onderzijde) in ondoorzichtig
materiaal met max.70 cm (bovenzijde) in doorzichtig veiligheidsglas, of
volledig in doorzichtig veiligheidsglas. In dit laatste geval zijn maximaal drie
banden in ander materiaal toegelaten.
 Bij windschermen aan de voorzijde moet de toegang tot de terrasconstructie:minimum 1/3 van de lengte van het terras aan de voorzijde bedragen, met
een minimum van 1,50 m, d.m.v. een opening in de windschermen.
 Meubilair: Er is vrije keuze betreffende de materialen van de te plaatsen
tafels en stoelen. Er dient geopteerd te worden voor uniformiteit betreffende
materialen. Per uitbating moet eenzelfde type van parasol gekozen worden.
2. Historiek
///

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie bevindt zich langs het dorpsplein. Het plein wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van handelszaken, reca-zaken en ééngezinswoningen.
Het betreft een café (’t Kloefke) gelegen langs het dorpsplein. Het pand bestaat uit
één bouwlaag met een zadeldak.
Ter hoogte van de beide perceelsgrenzen werd er op openbaar domein twee
windschermen geplaatst, zonder stedenbouwkundige vergunning.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het regulariseren van een terras bij een café.
De windschermen zijn bevestigd aan de gevel. De windschermen hebben een lengte
van 1,972m. Er blijft nog en doorgang van 2,003m over voor de voetgangers.
De windschermen bestaan deels uit een vast paneel in kunststof en deels uit glas. Het
windscherm bestaat voor 75cm uit ondoorzichtig materiaal en 75cm in glas. Het vast
paneel is zwart van kleur en bevat de tekst ‘Petrus’ in goud kleur. De totale hoogte
bedraagt 1,495m.
Tussen de windschermen is er ruimte voor circa 24m² terras.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. Naar aanleiding van
het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

a) Planologische toets:
De locatie is volgens het RUP “Hulste Dorp” gelegen deels in een zone voor
gemengde functies met de overdruk waardevol gebouw met hoge locuswaarde en
deels in een zone voor openbare wegeninfrastructuur.
De zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar.
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan:
handel, horeca, kleinschalige bedrijven, kantoren en diensten… voor zover ze wat
schaal en ruimtelijk impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
De overdruk waardevol gebouw met hoge locuswaarde betekent dat de gebouwen
niet gesloopt kunnen worden. Een vergunning voor het (gedeeltelijk) slopen van
het pand kan uitzonderlijk verleend worden voor panden die voldoen aan de twee
volgende voorwaarden:
- Het pand voldoet niet aan de elementaire eisen van stabiliteit of
gezondheid, waarbij het probleem niet kan opgelost worden door
plaatselijke ingrepen.
- De intrinsieke erfgoedwaarde van het pand kleiner is dan de
erfgoedwaarde van de omgeving.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
De functie horeca is in elk geval toegelaten. De erfgoedwaarden worden
behouden.
De zone voor openbare wegeninfrastructuur bepaalt:
Terrassen of andere aan horigheden bij aanpalende horecazaken zijn toegelaten
voor zover ze de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden en
voor zover een vlotte doorgang voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer
niet verhinderen.
Terrassen en aanhorigheden moeten aangelegd worden in duurzame en
kwalitatieve materialen.
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake terrassen op openbaar domein.
De verordening meldt:
 Het terras mag zich maximaal over de gevelbreedte van het pand van de
aanvrager uitstrekken.
 Er worden enkel zijdelingse windschermen en windschermen aan de
voorzijde toegelaten.
 De maximumhoogte is 1,50 m, waarvan 80 cm (onderzijde) in
ondoorzichtig materiaal met max.70 cm (bovenzijde) in doorzichtig
veiligheidsglas, of volledig in doorzichtig veiligheidsglas. In dit laatste
geval zijn maximaal drie banden in ander materiaal toegelaten.
 Bij windschermen aan de voorzijde moet de toegang tot de
terrasconstructie:- minimum 1/3 van de lengte van het terras aan de
voorzijde bedragen, met een minimum van 1,50 m, d.m.v. een opening in
de windschermen.
 Meubilair: Er is vrije keuze betreffende de materialen van de te plaatsen
tafels en stoelen. Er dient geopteerd te worden voor uniformiteit
betreffende materialen. Per uitbating moet eenzelfde type van parasol
gekozen worden.

De aanvraag is niet conform de voorschriften van de verordening. De
windschermen voldoen aan de maximumhoogte, maar het onderste paneel is
kleiner dan 80cm en het gedeelte glas is hoger dan 70cm. De aanvraag wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek.
De afwijking kan worden toegestaan. De afwijking is minimaal. Bovendien gaat
het om standaardpanelen, geleverd door de brouwer, waardoor er geen andere
afmetingen mogelijk zijn.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat Hulstedorp een voldoende uitgeruste
openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het project is verenigbaar met de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
De windschermen bestaan deels uit een vast paneel in kunststof en deels uit
glas. Het vast paneel is zwart van kleur en bevat de tekst ‘Petrus’ in goud
kleur. De totale hoogte bedraagt 1,495m. Het geheel is esthetisch.

-

Cultuurhistorische aspecten
Het pand is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. Het pand heeft
een hoge locuswaarde. De erfgoedwaarden worden met deze aanvraag niet
gewijzigd.

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
Er blijft een strook van 2m vrije doorgang open op het voetpad. De
windschermen hinderen niet het voetgangersverkeer.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het regulariseren van een
terras bij café, gelegen in Hulstedorp 13 - 8531 Hulste te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Meubilair: Er is vrije keuze betreffende de materialen van de te plaatsen
tafels en stoelen. Er dient geopteerd te worden voor uniformiteit
betreffende materialen. Per uitbating moet eenzelfde type van parasol
gekozen worden.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.

Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste

administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
bouwen van een carport, Kinheimstraat 21.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019032479

Gemeentelijk dossiernummer
2019/68

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 11 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 25 maart 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD

B

0697

A 12

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport met als adres
Kinheimstraat 21 - 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in VK Kinheimstraat afgeleverd aan NV Woningbouw P.
Huyzentruyt vergund dd. 27.08.2003 met nr. 5.00/34013/1146.2 – lot 33.
De verkavelingsvoorschriften leggen vast dat er een vrije zijstrook van 3m moet
worden gerespecteerd. Inzake carports wordt niets vermeld in de
verkavelingsvoorschriften.
De verkavelingsvoorschriften laten in de voortuin ook enkel een verharding als
toegang tot de woning en de garage toe.
2. Historiek
Op 12.11.2003 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van 6 koppelwoningen (dossier 2003/284).
Op 03.05.2006 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het plaatsen
van een houten tuinhuis en afsluiting (dossier 2006/100).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen in de Kinheimstraat. De Kinheimstraat is gelegen tussen de
Zandbergstraat en de Harlemboislaan. De omgeving wordt gekenmerkt door een
menging van gesloten en halfopen woningen.
Het gaat om een halfopen woning, bestaande uit één bouwlaag met kamers onder het
dak. De vrije zijstrook is momenteel afgesloten met een houten poort. Er ligt reeds
een oprit naar de vrije zijstrook, aangelegd zonder stedenbouwkundige vergunning.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvrager wenst in de vrije zijstrook een carport te plaatsen.
De houten carport heeft een oppervlakte van 23,25m². De carport wordt ingeplant op
1m achter de voorgevellijn en komt niet veder dan de achtergevel. De carport heeft
een plat dak en de bouwhoogte bedraagt 3m. De carport is volgens de plannen langs
3 zijden open. De houten poort verdwijnt.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. Naar aanleiding van
het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in VK Kinheimstraat afgeleverd aan NV Woningbouw
P. Huyzentruyt vergund dd. 27.08.2003 met nr. 5.00/34013/1146.2 – lot 33.
De verkavelingsvoorschriften leggen vast dat er een vrije zijstrook van 3m moet
worden gerespecteerd. Inzake carports wordt niets vermeld in de
verkavelingsvoorschriften.

De verkavelingsvoorschriften laten in de voortuin ook enkel een verharding als
toegang tot de woning en de garage toe.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat
de voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als
weigeringsgrond kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd.
Er dient wel een openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Het
Schepencollege moet oordelen op basis van de goede ruimtelijke ordening.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Kinheimstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. In de omgeving bevinden zich nog
een aantal carports in de vrije zijstrook. Het project is dus verenigbaar met de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van het geheel wijzigt na het plaatsen van de carport niet. Er blijft
voldoende open ruimte /tuin over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De houten carport heeft een oppervlakte van 23,25m². De carport wordt
ingeplant op 1m achter de voorgevellijn en komt niet veder dan de
achtergevel. De carport heeft een plat dak en de bouwhoogte bedraagt 3m. De
carport is volgens de plannen langs 3 zijden open. De houten poort verdwijnt.
Het gaat om een esthetisch en kwalitatief materiaal.

-

Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen
cultuurhistorische waarden in het gedrang.

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend (geschrapt) inzake het bouwen van een carport,
gelegen in de Kinheimstraat 21 - 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.

12

Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
verbouwen van een ééngezinswoning, Kouterstraat 24 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019027513
2019/66
EPB-nummer: 34013_G_2019_027513.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 7 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 maart 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1328

D 2

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning met als adres
Kouterstraat 24 - 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 42 “Eiland-West” – MB 24.03.1987 in een
zone voor wonen – menging aaneengesloten en halfopen bebouwing.
De voorschriften bepalen het volgende:
Max. terreinbezetting in zone wonen: 70% - max. bouwdiepte gelijkvloers 20m max. bouwdiepte verdieping: 12m -– max. 2 bouwlagen – min. afstand tot de
achterkavelgrens 8m - hellende daken tussen 35° en 55°. – Vanaf de achtergevel van
de verdieping is voor de gelijkvloerse bebouwing ook een plat dak toegelaten.
2. Historiek
Op 22.02.201972 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een
garagepoort (dossier 1972/100038).
Op 22.08.1989 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bezetten van de
voorgevel (dossier 1989/100182).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen in de wijk ’t Eiland. De omgeving wordt gekenmerkt door
woningen van het gesloten en halfopen type.
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met
een hellend dak. Tegen een deel van de achtergevel werd een aanbouw geplaatst,
overwegend bestaande uit één bouwlaag met plat dak en plaatselijk uit twee
bouwlagen met een plat dak. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 20,50m en
op het verdiep 8,69m en plaatselijk 10,96m.
Links en rechts van de locatie staan ook twee rijwoningen bestaande uit twee
bouwlagen met een hellend dak.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning.

De werken omvatten:
 De sloop van de bestaande achterbouw en het vervangen door een
nieuwbouwgedeelte over de volledige perceelsbreedte.
 Nieuwe planindeling op het gelijkvloers.
 Aanpassingswerken aan gelijkvloers gedeelte van de straatgevel.
De bouwheer wenst dus de volledige achterbouw te slopen. Tegen de volledige
achtergevel wordt een nieuw volume geplaatst. De nieuwe achterbouw bestaat uit
één bouwlaag en heeft een oppervlakte van 54,8m². De nieuwe achterbouw wordt
afgewerkt met een plat dak. Plaatselijk is er ook een hellend dak. De bouwhoogte
bedraagt 3,55m.
Na de werken bedraagt de bouwdiepte op het gelijkvloers 17,46m. Plaatselijk
bedraagt de bouwdiepte op het verdiep 12,73m, maar het betreft hier niet de
volledige verdiepingshoogte, maar een noodzakelijke dakuitbouw onder hellend dak
om toegang tot de verdieping via trap mogelijk te maken. Er blijft een afstand van
15,26m over tot de achterkavelgrens.
Intern worden de ruimtes heringedeeld.
De eerste verdieping en zonderverdieping blijven onveranderd behouden.
De straatgevel op het gelijkvloers wordt verbouwd. Raam- en deuropening worden
gewijzigd. Het schrijnwerk wordt gewijzigd.
De perceeloppervlakte bedraagt 231m². De terreinbezetting bedraagt na de werken
114,28m² of 49,5%.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaars werden op 28-03-2019 aangeschreven aangezien de
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er
werden geen bezwaren ingediend.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 42 “Eiland-West” – MB 24.03.1987 in
een zone voor wonen – menging aaneengesloten en halfopen bebouwing.
De voorschriften bepalen het volgende:
Max. terreinbezetting in zone wonen: 70% - max. bouwdiepte gelijkvloers 20m max. bouwdiepte verdieping: 12m -– max. 2 bouwlagen – min. afstand tot de
achterkavelgrens 8m - hellende daken tussen 35° en 55°. – Vanaf de achtergevel
van de verdieping is voor de gelijkvloerse bebouwing ook een plat dak toegelaten.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Kouterstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel en de regenwaterput van 5.000L. Omdat het
perceel < 250m² is, hoeft er geen infiltratievoorziening aanwezig te zijn.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Heel wat ééngezinswoningen in de
omgeving hebben een gelijkaardige uitbouw achter het hoofdvolume. Na de
werken is de bouwdiepte op het gelijkvloers iets minder dan de rechtstreeks
aanpalende woningen en analoog met de woningen in de ruime omgeving. Het
project is dus verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning wijzigt niet ten opzichte van de huidige woning en
ten opzichte van de aanpalende woningen. De bouwdiepte op het gelijkvloers
vermindert ten opzichte van de huidige situatie, namelijk van 20,50m naar
17,46m. Er is voldoende openruimte / tuin achter de woning.

-

Visueel-vormelijke elementen
De uitbreiding bestaat overwegend uit één bouwlaag met een plat dak. De
uitbreiding wordt afgewerkt met grijs-bruin metselwerk. Het buitenschrijnwerk
wordt voorzien in PVC – grijs van kleur. De dakuitbouw onder hellend dak
wordt afgewerkt met kunstleien – leigrijs van kleur. Het gaat om kwalitatieve
en esthetische materialen.

-

Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen
cultuurhistorische waarden in het gedrang.

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het verbouwen van een
ééngezinswoning, gelegen in de Kouterstraat 24 - 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.

Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de

aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
bouwen van een halfopen ééngezinswoning, Hazebeekstraat 45 - 8531
HULSTE.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019024927
2019/63
EPB-nummer: 34013_G_2019_024927.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 5 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 maart 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 5 AFD (HULSTE)

C

0216

V

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met
als adres Hazebeekstraat 45 - 8531 Hulste.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)

LANDELIJK
GEBIED ROND
BAVIKHOVE EN
HULSTE

RUP_34013_2
14_00003_00
001

Gemengde wooncluster
met overdruk beperkte
mogelijkheden en de
aanduiding één nieuwe
woongelegenheid
toegelaten

De locatie is tevens gelegen in de VK Hazebeekstraat, afgeleverd aan Rita VIAENE,
d.d. 15.04.2014 – lot nr. 1.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen het volgende inzake
Halfopen eengezinswoning – max. bebouwde oppervlakte: 175m² - bouwdiepte op
het gelijkvloers: max. 18m – bouwdiepte verdieping: max. 12m – Hoofdvolume
beperkt tot 2 bouwlagen – kroonlijsthoogte: max. 6m – nokhoogte: max. 15m – max.
dakhelling 50°.
2. Historiek
Op 21.04.2015 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de aanleg
riolering/aansluiting op de riolering. (dossier 2015/13). Het dossier werd
goedgekeurd in functie van de infrastructuurwerken van een goedgekeurde
verkaveling.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Hazebeekstraat ligt aan de rand van de kern van Hulste. De Hazebeekstraat wordt
gekenmerkt door een afwisseling van open ruimte (weilanden, akkers) en
ééngezinswoningen.
Het betreft een braakliggend perceel. Op de linkerperceelsgrens bevindt zich op het
naastliggend perceel een bestaande woning, opgebouwd uit 2 bouwlagen en
afgewerkt met een zadeldak. Rechts van de locatie wordt momenteel een nieuwe
woning opgetrokken.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen ééngezinswoning.
De nieuwe woning wordt opgetrokken op 5m achter de rooilijn en volgt daarmee de
voorgevellijn van de aanpalende woning (Hazebeekstraat 43). De vrije zijstrook
bedraagt 3,94m.
De woning bestaat uit 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van 6m. De woning
wordt afgewerkt met een zadeldak. De nok ligt evenwijdig aan de straat en heeft een
helling van 45°. De nokhoogte bedraagt 11,05m.
De woning heeft een bouwdiepte van 17m op het gelijkvloers en op het verdiep
bedraagt die 10m. Een gedeelte van de woning wordt aan de achterzijde afgewerkt
met een plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt 3,15m.
De kroonlijsthoogte en de nokhoogte van de woning waar tegenaan wordt gebouwd,
wordt gevolgd.
De nieuwe woning wordt afgewerkt met een gevelsteen: Recup Tongerse Rijnvorm,
rood-wit genuanceerd. Het buitenschrijnwerk is in aluminium, zwart van kleur en de
dakbedekking bestaat uit een tegelpan, Rustica, blauw gesmoord.
De max. terreinbezetting bedraagt 115,2m².
Er wordt voorzien in een oprit voor 2 wagens. De oprit wordt aangelegd in
waterdoorlatende materialen. (grind)
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaar werd op 28-03-2019 aangeschreven aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of
muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er werd geen bezwaar
ingediend.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

a) Planologische toets:
De locatie is gelegen in het RUP ‘Landelijk Gebied rond Bavikhove en Hulste”
in een zone voor gemengde woonclusters met de overdruk beperkte
mogelijkheden en de aanduiding één nieuwe woongelegenheid toegelaten.
De locatie is tevens gelegen in de VK Hazebeekstraat, afgeleverd aan Rita
VIAENE, d.d. 15.04.2014 – lot nr. 1.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen het volgende inzake
Halfopen eengezinswoning – max. bebouwde oppervlakte: 175m² - bouwdiepte op
het gelijkvloers: max. 18m – bouwdiepte verdieping: max. 12m – Hoofdvolume
beperkt tot 2 bouwlagen – kroonlijsthoogte: max. 6m – nokhoogte: max. 15m –
max. dakhelling 50°.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Hazebeekstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de septische put, de regenwaterput van
5000L en de infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De woning wordt opgetrokken
volgens de voorschriften van de verkaveling. Het project is dus verenigbaar
met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er wordt
voorzien in een oprit voor 2 wagens.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid

De schaal van de woning is analoog aan de aanpalende woningen. Het perceel
heeft een oppervlakte van 667m². De terreinbezetting bedraagt 115,2m². Er is
voldoende openruimte / tuin achter de woning.
-

Visueel-vormelijke elementen
Het betreft een halfopen woning, bestaande uit twee bouwlagen met een
zadeldak.
De nieuwe woning wordt afgewerkt met een gevelsteen: Recup Tongerse
Rijnvorm, rood-wit genuanceerd. Het buitenschrijnwerk is in aluminium, zwart
van kleur en de dakbedekking bestaat uit een tegelpan, Rustica, blauw
gesmoord. Het gaat om kwalitatieve en esthetische materialen.

-

Cultuurhistorische aspecten
///

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het bouwen van een halfopen
ééngezinswoning, gelegen in de Hazebeekstraat 45 - 8531 Hulste te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.

De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van

verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een

bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het slopen
van een woning en bouwen van een ééngezinswoning, Hallestraat 3 & 5
(huisnummer nieuwe woning), 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019020243
2019/69
EPB-nummer: 34013_G_2019_020243.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 12 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 25 maart 2019.

De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD

B

0640

P 3

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en bouwen van een
ééngezinswoning met als adres Hallestraat 3 & 5 (huisnummer nieuwe woning) 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in de VK Hallestraat, afgeleverd aan het C.O.O. Kortrijk
d.d. 26.01.1977 met ref. 060.555.1 – lot nr. 6 & 7.
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De huidige verkaveling laat ééngezinswoningen toe en legt de bouwlijn op min 6m en
max. 15m achter de rooilijn. De garages moeten ingebouwd worden in het
hoofdgebouw. De bouwhoogte bedraagt min. 3m en maximum 5,50m als met verdiep
gebouwd wordt.
Bouwdiepte gelijkvloers: max. 20m – bouwdiepte verdiep 15m. Vrije zijstrook min.
3,50m – zadeldaken met minimum helling van 18° en max. 35°.
2. Historiek
Er werd op 16.12.1981 een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een
woonhuis (landelijke villa) (dossier 1981/153).

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Hallestraat wordt gekenmerkt door woningen van het gesloten, halfopen en open
type.
Het betreft een alleenstaande woning bestaande uit één bouwlaag met een hellend
dak. De woning is van het type ‘bungalow’. De woning heeft een oppervlakte van
287,66m².
Rechts van de locatie bevinden zich woningen met twee bouwlagen en een hellend
dak. Links van de locatie bevindt zicht de tuin van de woningen langs de
Spinnerijstraat.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvrager wenst de woning te slopen. De bestaande tuinhuizen blijven behouden.
Een aantal bomen worden gerooid, maar ze staan allen binnen een straal van 15m
van de vergunde woning, waardoor de aanvraag voor het rooien van de bomen is
vrijgesteld van vergunning. Het bestaande maaiveld blijft behouden.
De aanvrager wenst op de vrijgekomen plaats een kleinere woning, wat betreft de
oppervlakte, te bouwen ten opzichte van de te slopen woning. De woning wordt
ingeplant op 5m achter de rooilijn. De vrije zijstrook ten opzichte van de
rechterperceelsgrens bedraagt min. 3,61m.
De woning bestaat deels uit twee bouwlagen en deels uit één bouwlaag met een plat
dak. De max. bouwhoogte bedraagt 5,85m. De bouwdiepte op het gelijkvloers
bedraagt 15,75m en op het verdiep 8,35m.
De woning wordt afgewerkt met een gevelsteen lichtgrijs – genuanceerd. Het
buitenschrijnwerk is in aluminium grijs van kleur.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019. Naar aanleiding van
het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De locatie is tevens gelegen in de VK Hallestraat, afgeleverd aan het C.O.O.
Kortrijk d.d. 26.01.1977 met ref. 060.555.1 – lot nr. 6 & 7.
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De huidige verkaveling laat ééngezinswoningen toe en legt de bouwlijn op min
6m en max. 15m achter de rooilijn. De garages moeten ingebouwd worden in het
hoofdgebouw. De bouwhoogte bedraagt min. 3m en maximum 5,50m als met
verdiep gebouwd wordt.
Bouwdiepte gelijkvloers: max. 20m – bouwdiepte verdiep 15m. Vrije zijstrook
min. 3,50m – zadeldaken met minimum helling van 18° en max. 35°.
De aanvraag is niet volgens de verkavelingsvoorschriften inzake het platte dak en
inzake de bouwhoogte.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat
de voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als
weigeringsgrond kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd.
Er dient wel een openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Het
Schepencollege moet oordelen op basis van de goede ruimtelijke ordening.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Hallestraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.

Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Er wordt voorzien in een gescheiden rioolstelsel, een regenwaterput van 10.000L
en een infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De woning staat op voldoende
afstand van de aanpalende bebouwing, zodat er geen uitzonderlijke hinder kan
zijn inzake inkijk of afname (zon)licht. Het project is dus verenigbaar met de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er is een
inpandige garage en er is een oprit met plaats voor twee wagens.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De te slopen woning was van schaal groter dan de nieuwe woning. De nieuwe
woning is compacter van ruimtegebruik, maar er wordt gewerkt met twee
bouwlagen. De schaal van deze nieuwe woning sluit beter aan bij de
aanpalende bebouwing.

-

Visueel-vormelijke elementen
De nieuwe woning bestaat deels uit twee bouwlagen en deels uit één bouwlaag
met een plat dak. De woning wordt afgewerkt met een gevelsteen lichtgrijs –
genuanceerd. Het buitenschrijnwerk is in aluminium grijs van kleur. Het gaat
om kwalitatieve en esthetische materialen.

-

Cultuurhistorische aspecten
///

-

Bodemreliëf
Het bestaande maaiveld blijft behouden.

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het slopen van een woning
en bouwen van een ééngezinswoning, gelegen in de Hallestraat 3 & 5 - 8530
Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.

Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Waarborg openbaar domein:
Boordstenen: 42,5m x €25 = € 1.062,50
Voetpad: 42,5m x 2m x €45 = € 3.825
Totaal: € 4.887,50
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.

Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een

ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het
renoveren van de voorgevel + plaatsen publiciteit: Kortrijksesteenweg 147
- 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019043915

Gemeentelijk dossiernummer
2019/93

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 2 april 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 april 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 1 AFD

A

1266

X 4

Het betreft een aanvraag tot het renoveren van de voorgevel + plaatsen publiciteit
met als adres Kortrijksesteenweg 147 - 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor

agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst aan
de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
2. Historiek
Op 22.08.2017 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor een
functiewijziging van bakkerij naar hammam (Turks stoombad) (dossier 2017/167)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Kortrijksesteenweg is een Gewestweg, die wordt gekenmerkt door een menging
van functies en bouwstijlen. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich zowel
ééngezinswoningen als meergezinswoningen, maar ook handelszaken.
Het betreft een pand in rijbebouwing, bestaande uit 3 bouwlagen met een plat dak.
Aan de voorzijde van het pand bestaat een verharde ruimte, die dienst doet als
parking.
Het pand heeft op het gelijkvloers een inkomhall, een relaxruimte met ligbanken en
lockers, een ruimte met wasbakken en douches, een stoomcabine en een technische
ruimte. De woongelegenheid op het verdiep blijft behouden.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Deze aanvraag betreft het renoveren van de voorgevel en plaatsen publiciteit.
Het pand moet een mediterraan uitzicht krijgen. Er wordt isolatie aangebracht en er
wordt gekaleid in een witte kleur. Een aantal ornamenten worden blauw geschilderd.
Na de werken zal de voorgevel circa 10cm vooruitspringen. Doordat de gevel niet op
de rooilijn staat hebben deze werken geen invloed op de breedte van het voetpad.
De ramen worden vervangen binnen de oorspronkelijke openingen en de deuren
worden uitgevoerd in hout en daarna blauw geschilderd.
Er wordt op de voorgevel publiciteit aangebracht. De publiciteit bevindt zich boven de
deuren en onder de ramen van het eerste verdiep; Het betreft de tekst ‘Hammem EL
BARAKKA”. Het paneel bestaat uit een blauwe kleur en er worden letters in zwarte
kleur aangebracht. De letters worden verlicht. De publiciteit heeft een oppervlakte
van 1,6m².
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Er werd wegens de ligging langs de N43 advies gevraagd aan het Agentschap Wegen
en Verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft advies uitgebracht op 29 april
2019, ontvangen op 29 april 2019. De eindconclusie van het advies luidt als volgt:
Voorwaardelijk gunstig.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen
of bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan.
De publiciteit moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
De verordening bepaalt inzake Publiciteit op gebouwen met handels- of industriële
activiteiten – voorgevel - Publiciteit evenwijdig met de gevel:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel; (gedeelte van de voorgevel begrepen
tussen de begane grond en de laagste vensterdorpel van de eerste verdieping)
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden;
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel;

- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal 4m2 bij een gevelbreedte kleiner of gelijk aan 10m.
- niet boven de kroonlijst uitsteken;
- geen lichtopeningen geheel of gedeeltelijk bedekken en niet uitgesneden zijn om
te vermijden dat een lichtopening of deur wordt bedekt;
- maximum 50% geplakt of gespoten in het raamvlak of achter het raam, enkel
op het gelijkvloers van een handelspand.
De lichtgevende publiciteit (inclusief ondersteunende lichtlijnen) en de gerichte
lichtbronnen ter verlichting van de publiciteit moeten gedoofd worden tussen
23u30 en 4u30, tenzij tijdens de openingstijden voor een handelsactiviteit, als
deze binnen deze tijdsperiode vallen.
De aanvraag is conform de verordening.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Kortrijksesteenweg een
voldoende uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het straatbeeld wordt gekenmerkt
door een menging van functies en kleuren. Het project is verenigbaar met de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
Het pand moet een mediterraan uitzicht krijgen. Er wordt isolatie aangebracht
en er wordt gekaleid in een witte kleur. Een aantal ornamenten worden blauw
geschilderd.
De ramen worden vervangen binnen de oorspronkelijke openingen en de
deuren worden uitgevoerd in hout en daarna blauw geschilderd.

Er wordt op de voorgevel publiciteit aangebracht. De publiciteit bevindt zich
boven de deuren en onder de ramen van het eerste verdiep; Het betreft de
tekst ‘Hammem EL BARAKKA”. Het paneel bestaat uit een blauwe kleur en er
worden letters in zwarte kleur aangebracht. De letters worden verlicht.
Het gaat om kwalitatieve en esthetische materialen.
-

Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen
cultuurhistorische waarden in het gedrang.

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
Doordat de gevel niet op de rooilijn staat hebben deze werken geen invloed op
de breedte van het voetpad.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het renoveren van de
voorgevel + plaatsen publiciteit, gelegen in de Kortrijksesteenweg 147 - 8530
Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer
d.d. 29.04.2019, zoals toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te
maken van huidige beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
De lichtgevende publiciteit (inclusief ondersteunende lichtlijnen) en de gerichte
lichtbronnen ter verlichting van de publiciteit moeten gedoofd worden tussen
23u30 en 4u30, tenzij tijdens de openingstijden voor een handelsactiviteit, als
deze binnen deze tijdsperiode vallen.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).

Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Bouwberoep bij de Deputatie door (geschrapt) tegen de
omgevingsvergunning afgeleverd door het Schepencollege aan (geschrapt)
voor het bijstellen van lot 4 in een bestaande verkaveling, Elfde-julistraat
156 – 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Schepencollege heeft op 19.03.2019 de omgevingsvergunningsaanvraag op naam
van (geschrapt) voor het bijstellen van lot 4 in een bestaande verkaveling in de Elfdejulistraat 156 – 8530 HARELBEKE goedgekeurd.
Eén van de bezwaarindieners van het openbaar onderzoek gaat in beroep tegen de
afgeleverde omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift meldt:
 Aziatische Take-away in een rustige verkaveling past niet in het straatbeeld.
 In een eerste aanvraag werd dit geweigerd. In een tweede aanvraag met
weliswaar een kleine mooiere verwoording en aanpassing van bepaalde
infrastructuur, is deze door ergens omkoping plots wel goedgekeurd.



Hoe kan een geweigerde uitspraak 2 maand later plots wel een goedkeuring
krijgen als de hinder en last dezelfde blijven.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het bouwberoep door (geschrapt) de omgevingsvergunning
afgeleverd door het college d.d. 19.03.2019 aan (geschrapt) voor het bijstellen van lot 4
in een bestaande verkaveling in de Elfde-julistraat 156 – 8530 HARELBEKE goedgekeurd.
Artikel 2:
Het College wenst gehoord te worden.
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Verkeersafwikkeling Kanaalstraat – Luipaardstraat – Keizersstraat.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het bedrijf N.V. STADSBADER is bezig met het ontwerp van een uitbreiding aan het
voormalig gebouw van de Kortrijkse Katoenspinnerij gelegen in de Keizersstraat. Het is
de bedoeling om het gebouw uit te breiden en de mogelijkheid te voorzien om de
parkeren op het gebouw.
De ontwerper heeft zo de helling voorzien, dat het autoverkeer vanuit de Luipaardstraat
en de Keizerstraat het gebouw kan oprijden.
De visie op heden is dus om geen vervoer in functie van bedrijven te stimuleren langs de
Keizersstraat/Luipaardstraat. Eén concrete optie uit het inrichtingsplan Kapel Ter Bede
uit 2009 is ondermeer dat er een afsluiting is van de Keizersstraat bij de onderdoorgang
E17, met vervolgens een switch Keizersstraat-fietspad (=fietssnelweg Guldensporenpad)
waarbij het kruisingen van gemotoriseerd verkeer met dit pad vermeden moeten worden.
Omdat er vragen gesteld worden naar de impact op de verkeersafwikkeling op de R8
wordt de ontwikkeling van Kapel ter Bede opgenomen in het net opgestarte gewestelijk
RUP K-R8. Dit kan evenzeer tot andere concrete opties leiden. Hierbij blijft echter gelden
dat de ontsluiting van de bedrijven naar de Kanaalstraat de beste ruimtelijke optie is, die
het minst belastend is voor het woonlint Luipaardstraat en de Keizerswijk. Dit geldt zeker
voor zwaar vervoer, maar de talrijke bewegingen van personenwagen in functie van
bedrijvigheid spelen hier ook een rol in.
Op die manier willen we de leefkwaliteit van deze woonstraten zo groot mogelijk houden.
We kunnen op dit moment geen hypotheek leggen op de toekomstige afwikkeling van
gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer (in het bijzonder het Gulden-sporen pad) in
een ruimer kader, door een parking voor personenwagens ifv bedrijvigheid te
formaliseren met toegang langs de Luipaardstraat/Keizersstraat.

Bedrijven die palen aan de Kanaalstraat, moeten dan ook in eerste instantie hun verkeer
(zowel zwaar vervoer als personenwagens ifv bedrijvigheid) rechtstreeks op die weg
afwikkelen.
Deze visie werd gehaald uit het voormalige inrichtingsplan, het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en de aanduiding fietssnelweg.
Is deze visie nog steeds van kracht? M.a.w. moet alle vrachtverkeer en autoverkeer voor
de bedrijven gelegen tussen de Kanaalstraat en de Keizersstraat worden afgewikkeld
naar de Kanaalstraat? Nu gebeurt dit immers voor een aantal bedrijven niet, of niet
volledig.
Het is dus belangrijk dat het Schepencollege een standpunt inneemt, zodat het ontwerp
op de site Stadsbader hiermee rekening kan houden. Dit betekent dan ook dat de
Keizersstraat moet worden geknipt en dat de bedrijven hierover moeten worden
geïnformeerd, zodat zij desnoods samen tot een oplossing moeten komen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst dat alle vrachtverkeer en alle
autoverkeer in functie van de bedrijven gelegen tussen de Kanaalstraat en de
Keizersstraat volledig wordt afgewikkeld via de Kanaalstraat.
Mobiliteit

18

Verslag beperkte mobiliteitscommissie dd.15.03.2019.

Het college,
Neemt kennis van het verslag dd. 15.03.2019 van de Beperkte Mobiliteitscommissie met
de volgende agendapunten:
I. Adviezen voor College van Burgemeester en Schepenen
1. Paretteplein – schoolstraat?
Karolien Deschildre, beleidsmedewerker onderwijs van stad Harelbeke, kwam langs
tijdens de BMC betreffende het eventueel inrichten van een schoolstraat op het
Paretteplein. In de bijlage staat meer informatie over het aanvragen van een subsidie.
Het testen van de schoolstraat wordt geadviseerd om te starten op 06/05/2019 tot en
met 31/05/2019. De derde week van september (week van de mobiliteit) kan dan
gestart worden met een (eventuele) blijvende schoolstraat.
Advies BMC: de BMC wil graag een schoolstraat inrichten in op het Paretteplein. Is er een
draagvlak hiervoor in het college en mag er een project hieromtrent opgestart worden?
Bij goedkeuring van het college kunnen dan alle partijen (school, dienstencentrum…)
bevraagd worden. Eventueel kan het ook uitgebreid worden naar andere
schoolomgevingen.
Artikel 1:

Het college neemt kennis van het verslag van de beperkte mobiliteitscommissie van 15
maart 2019 en sluit zich aan bij de aldaar verleende adviezen mits volgende
opmerkingen :
Punt I.1 Paretteplein: eerst gesprek met alle stakeholders en dan een globaal voorstel.
Punt III. 1. Tramstraat: voorstel om op termijn belijning te herdoen en parkeerstroken er
uit laten aan garages. Dit kan zo meegedeeld worden aan de melder.
Patrimonium
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Verslag Raad van Bestuur bouwmaatschappij Mijn Huis van 26 maart 2019.
Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het verslag van de vergadering van 26.03.2019 van de Raad van Bestuur van de sociale
bouwmaatschappij Mijn Huis met volgend agendapunt (betrekking hebbend op het
stadsbestuur Harelbeke) wordt aan het college voorgelegd:
1. Hulste, Chrysantenlaan 20 – kooprecht zittende huurder
toelichting : zie verslag Mijn Huis.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Mijn Huis van 26
maart 2019.
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Inname openbaar domein voor afbraak gevelschoring in de Marktstraat 53.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij akte van 17 oktober 2017 werd het ex-politiekantoor verkocht aan de firma Eribo.
Eribo zou het gebouw, met uitzondering van de voorgevel, slopen en een nieuwbouw
bouwen met op het gelijkvloers een uitbreiding van de oogartsenpraktijk van dr.
Kesteloot en op de verdiepingen appartementen.
In functie van de sloop en de nieuwbouw werd vanaf 7 augustus 2018 de gevel aan de
voorkant/N43 geschoord. De gevelschoring ging vermoedelijk een jaar blijven staan.
Voor de opbouw van die gevelschoring werd tussen 7 en 11 augustus 2018 enkele dagen
een deel van de N43 ingenomen.

Intussen zijn de bouwwerken goed gevorderd en kan de gevelschoring vroeger dan
voorzien terug afgebroken worden. De afbraakwerken zullen uitgevoerd worden tussen
20 en 24 mei 2019. Voor de afbraak van de schorsing gedurende die 5tal dagen is
dezelfde inname (incl. deel/strook N43) nodig als voor de opbouw. De PZgavers is reeds
ingelicht en formuleert nog haar opmerkingen ifv de signalisatiemachtiging.
In de marge wordt opgemerkt dat voormeld gebruik van het openbaar domein (conform
het retributie-reglement en de ingenomen oppervlakte) €35 per dag bedroeg. Die
aanrekening zal dus eveneens met de afbraak van de gevelschoring stoppen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken,
de artikelen 56 par. 1 en 56 par. 3;
- het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, inzonderheid en zonder zich
daartoe te willen beperken art. 78 ;
- het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 18.11.2013 zoals van
kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en 15;
- de algemene gemeentelijke politieverordening van 12.04.2010, inzonderheid en
zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 50 t.e.m. 53.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de aanvraag tot inname openbaar domein voor het
afbreken van de gevelschoring aan de voorgevel in de Marktstraat 53.
Artikel 2:
Het college geeft toelating tot het innemen van het openbaar domein zoals aangeduid op
het plan tussen 20 mei 2019 en 24 mei 2019 voor de afbraak van de gevelschoring.
Artikel 3:
Het college geeft opdracht om de politiezone Gavers en de aanvrager op de hoogte te
brengen van deze beslissing.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Hervaststellen dagorde gemeenteraad 20 mei 2019.

Het college,
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de dagorde van de
gemeenteraad van 18 maart 2019 her vast te stellen als volgt:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
1

Verkoop 3 stukken uit de gewezen bedding van de Arendsbeek aan de aanpalers
van de Vinkenstraat. Goedkeuren ontwerpakte.

2

Kosteloze overdracht van grond langs de Blokkestraat door de intercommunale
Leiedal aan de stad Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.

DEPARTEMENT FACILITY
3

Installeren douche stadhuis en bijkomende verwarmingskring. Goedkeuring
technische beschrijving, raming (12.000 euro excl. btw + 21% btw (2.520 euro btw
medecontractant)) en gunningswijze.

4

Leveren en plaatsen professionele keuken voor school Noord. Goedkeuring bestek,
raming (45.000 euro excl. btw of 47.700 euro incl. 6% btw (2.700 euro Btw
medecontractant)) en gunningswijze.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
5

Toetreding tot de raamovereenkomst Telecom 2018 van de Vlaamse Overheid.
Goedkeuring.

6

Leiedal. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering van 28.05.2019,
statutenwijziging, verlenging van Leiedal tot 2035 en bepalen mandaat van de
vertegenwoordiger.

7

Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen). Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de
algemene vergadering van 18.06.2019.

8

Infrax. Goedkeuren van de agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van 24.06.2019.

9

TMVS (Farys). Goedkeuren agenda en bepalen van het mandaat van de
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 11.06.2019.

10

Fluvius OV (opdrachthoudende vereniging). Goedkeuren agenda en bepalen
mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 23.05.2019.

11

NV G4S Cash Solutions (Belgium). Plaatsen van bewakingscamera’s aan het
geldtelcentrum aan de Blokkestraat. Advies.

12

Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ORC Canalrally. Goedkeuring.

DEPARTEMENT FINANCIËN
13

Jaarrekening 2018 kerkfabrieken. Advies.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
14

Vernieuwen adviesraden en vervolgtraject.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
15

Aanpassing bibliotheekreglement. Goedkeuring.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
16

Vragenkwartiertje.

Personeel
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Aanstelling jobstudenten groendienst zomer 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Het stadsbestuur staat sedert meerdere jaren via de stedelijke jeugddienst en facilitaire
dienst in voor de jaarlijkse organisatie van een ruime en gediversifieerde
vakantiewerking (speelpleinwerking, grabbelpas, sport & spel, groendienst…enz.) tijdens
de respectievelijke schoolvakanties.
Bij raadsbeslissing van 16 januari 2006 werd de vaststelling van de formatie &
organogram, de aanwervingsvoorwaarden en de bezoldigingsregeling vastgesteld met
ingang van 1 februari 2006. Deze beslissing werd met ingang van 18 juni 2012 her
vastgesteld.
De rekrutering van de jobstudenten gebeurde aan de hand van volgende
selectieprocedure :
*De selectiecommissie voert met de kandidaat-jobstudenten een individueel gesprek
waarin uitvoering getoetst wordt naar de competenties opgenomen in de
functiebeschrijving voor deze jobstudenten.
Enkel die kandidaat-jobstudent die van de selectiecommissie een gunstige beoordeling
bekomt, wordt verder weerhouden. De selectiecommissie maakt van de volledige
selectieprocedure een proces-verbaal op.
* De kandidaturen worden gericht aan de dienst “Management en Personeel” via het
daartoe bestemd inschrijvingsformulier dat aangevuld wordt met een curriculum vitae.
De selectieprocedure gebeurt door een selectiecommissie die als volgt wordt
samengesteld:
De heer Yann Raes, deskundig groen en Pieter-Jan Verraes, technisch medewerker groen
en een secretaris-verslaggever.
Uit het PV van deliberatie van 11 april 2018 blijkt het resultaat van de
sollicitatiegesprekken jobstudenten groendienst.

Yann Raes, deskundige groen, stelt voor om volgende jobstudenten aan te stellen tijdens
de zomervakantie 2019:
- (geschrapt)
Er is een werking voor de groendienst van 1 juli tot 10 juli en van 12 juli tot
14 augustus en van 19 augustus tot 30 augustus 2019.
Overeenkomstig art. 57 § 3,2° van het gemeentedecreet (toepasselijk vanaf 1 januari
2007) is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het aanstellen van
het personeel met uitzondering van art. 43 § 2,7°.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
-

Het DLB, inzonderheid art. 56 § 3;
Het gemeenteraadsbesluit van 16 januari 2006 houdende “jobstudenten t.b.v. de
vakantiewerking in de Stedelijke Jeugddienst – vaststelling van de formatie en
organogram, de aanwervingsvoorwaarden en de bezoldigingsvergoeding”;
De collegebeslissing van 26 april 2006 houdende “aanwerving jobstudenten t.b.v.
de vakantiewerking in de Stedelijke Jeugddienst – nominatieve aanstelling van de
jury en vergoeding” en hervastgesteld in de gemeentebeslissing van 18 juni 2012.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Artikel 1:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst van 1 juli tot
en met 10 juli en van 12 juli tot en met 9 augustus 2019.
Artikel 2:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst van 1 juli tot
en met 10 juli, op 12 juli, van 22 juli tot en met 26 juli, van 12 augustus tot en met 14
augustus en van 19 augustus tot en met 30 augustus 2019.
Artikel 3:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke
groendienst en dit van 1 juli tot en met 10 juli, op 12 juli, en van 15 juli tot en met 19
juli 2019.
Artikel 4:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst en dit van 22
juli tot en met 9 augustus 2019.
Artikel 5:

(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst en dit van 29
juli tot en met 2 augustus en van 12 augustus tot en met 14 augustus en van 19
augustus tot en met 30 augustus 2019.
Artikel 6:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke
groendienst en dit van 5 augustus tot en met 14 augustus, en van 19 augustus tot en
met 30 augustus 2019.
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Kennisname resultaten selectieprocedure. Tijdelijk directeur
Basisonderwijs

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19.02.2019 werd het
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor een tijdelijk directeur
binnen het basisonderwijs.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19.03.2019 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 24.04.2019 blijkt dat volgende kandidaat
geslaagd is voor de selectieproeven:
- mevrouw Valerie Provoost.
Het assessmentrapport van 30.04.2019 heeft een resultaat ‘geschikt’.
Betrokkene komt verder in aanmerking om te worden aangesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
 Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°;
 De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Titel II,
hoofdstuk III de selectieprocedure, afdeling I algemene regels voor de selectie en
afdeling II het verloop van de selectie en hoofdstuk XII de bevordering.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 24.04.2019 en het bijhorend
PV en stelt vast dat volgende kandidaat geslaagd is in de selectieprocedure van tijdelijk
directeur basisonderwijs:
- Valerie Provoost
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Selectieprocedure vakman poets. (D1-D3) Kennisname kandidatenlijst.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 en latere wijziging van september
2015 werd het besluit genomen met betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16.04.2019 werd het
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor vakman poets binnen het
departement facility.
Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens op 16.04.2019 beslist om in
eerste instantie deze functie in te vullen bij wijze van een bevorderingsprocedure.
Deze vacature werd bekendgemaakt via volgende kanalen:
- Tintranet;
- Infoscherm stadsdepot
- Persoonlijke communicatie
Volgende geïnteresseerden dienden hun kandidatuur in:
(geschrapt)
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14 § 1 tot en met 5 van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, dient het College van Burgemeester
en Schepenen te oordelen over de geldigheid van de ingediende kandidaturen.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14§3 laatste alinea van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, dienen alle kandidaten waarvan hun
ingediende kandidatuur niet geldig werd bevonden, schriftelijk in kennis gesteld te
worden van de weigering van hun kandidatuur. De weigering moet formeel worden
gemotiveerd.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 23 de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, dienen alle kandidaten waarvan hun ingediende kandidatuur geldig
werd bevonden, uitgenodigd te worden naar de eerste selectieproef binnen de hier
bedoelde selectieprocedure.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
bestuurshandelingen.

van

de

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :






de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure en
de bevordering
“Bijlage I. Diplomavoorwaarden”;
“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”;
“Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Alle ingeschreven kandidaten, hieronder opgesomd, worden toegelaten tot de
selectieproeven binnen de selectieprocedure voor vakman poets (D1-D3).
(geschrapt)
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Selectieprocedure zaalverantwoordelijke sportdienst. (D1-D3)

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 en latere wijzigingen tijdens de
gemeenteraad van 14 september 2015 werd het besluit genomen met betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijzing van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
Op deze formatie staat 5,3 VTE zaalverantwoordelijke (D1-D3) voorzien. Binnen het
organogram van de dienst Vrije Tijd – afdeling sport is momenteel 1/2e VTE
zaalverantwoordelijke tijdelijk ingevuld door de heer Brecht Steyaert. Dit ter vervanging
van de heer Ciro Nubile die in maart 2019 zijn ontslag heeft aangeboden en uit dienst is.
De arbeidsovereenkomst van dhr. Steyaert loopt op 31.05.2019 ten einde. Het is de
vraag van de sportdienst om deze deeltijdse functie structureel in te vullen.
Deze functie sluit aan bij de in september 2015 door de gemeenteraad goedgekeurde
formatie en organogram en kan vacant verklaard te worden.
De eerder aangelegde werfreserve van 2016 is uitgeput.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt voorgesteld om de deeltijdse
functie onmiddellijk bij wijze van een gelijklopende aanwervings -en
bevorderingsprocedure in te vullen.
Gezien de nood aan snelle invulling van deze functie om de dienstcontinuïteit te kunnen
garanderen en de hoge selectiedruk momenteel binnen de personeelsdienst, wordt
voorgesteld om deze selectieprocedure volledig uit te besteden. Aan vzw Mentor en
Quest-it wordt gevraagd hiervoor een uitgewerkt voorstel op te maken.

In toepassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient het college
van burgemeester en schepenen nu volgende beslissingen te nemen :
1. Voor voornoemde functie een selectieprocedure te starten voor het aanleggen van
een werfreserve;
2. Cfr. Art. 5 § 2, §3 en § 1 beslissen dat functie zal worden ingevuld bij wijze van
een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
3. Cfr. Art. 8 en 115 verwijzen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de
“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de RPR;
4. Cfr. Art. 11 en 113 de wijze van externe en interne bekendmaking vastleggen;
5. Cfr. Art. 15 en 116 van het selectieprogramma vaststellen;
6. Cfr. Art. 16 en 116 de selectiejury vaststellen;
7. Cfr. Art. 26, 27 en 118 beslissen over het aanleggen van een wervingsreserve,
alsook over de geldigheidsduur ervan.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
- Het decreet lokaal bestuur;
- De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
 de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure
en de bevordering;
 de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden” ;
 de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” ;
 de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel” ;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt overgegaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van
zaalverantwoordelijke (D1-D3).

Artikel 2:
De in artikel 1 aan te leggen werfreserve, zal worden aangelegd bij wijze van een
gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Artikel 3:
De selectievoorwaarden voor graad waarvoor een werfreserve wordt aangelegd, worden
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, inzonderheid zoals opgenomen in de “Bijlage II. Bijzondere
benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”.
Artikel 4:
De externe bekendmaking voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
gebeurt als volgt:
1. nationaal verschijnende publicatiekanalen;
2. de gemeentelijke publicatiekanalen;
De interne bekendmaking van deze vacature gebeurt bij wijze van een dienstnota en alle
interne communicatiekanalen (Tintranet; infoschermen)
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in
het sollicitantenbestand.
Artikel 5:
Het selectieprogramma voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
voor de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld:
Praktische proef (op 40 punten) en mondelinge proef (op 60 punten).
In de praktische proef wordt door middel van een real life situatie getoetst naar de
praktische en technische competenties in overeenstemming met de verwachtingen
geformuleerd in de functiebeschrijving.
In de mondelinge proef wordt gepeild naar de competenties vermeld in de
functiebeschrijving.
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elke proef,
en 60 % op het geheel van de selectieproef.
Artikel 6:
De selectiecommissie voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld :
1. de stadssecretaris (of zijn afgevaardigde) en een medewerker van het stadsbestuur
(met minstens een gelijke graad, indien niet invulbaar: een bijkomende externe
deskundige);
2. Minstens 1 extern deskundige, zowel externe personen als externe organisaties
(selectiebureau) kunnen deel uitmaken van een selectiecommissie.
Artikel 7:
De volledige selectie en bijhorende administratie voor de invulling van deze functie zal
via Poolstok worden uitbesteed aan een externe partner zodat de timing kwalitatief kan
worden gerealiseerd.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Kerkfabriek Sint-Salvator. Opvraging investeringstoelage 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 23 april 2019 heeft de stad een brief ontvangen van de kerkfabriek Sint-Salvator met
de vraag om de toelage voor uitgevoerde investeringen te betalen.
De investering, vervangen van kapotte camera, herinstellen van CCTV en afregelen
camerabeelden, is voltooid. De kostprijs is 917,31 euro.
In het budget van 2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator is voorzien:
- Investeringsontvangsten MAR 3100 ‘hoofdgebouw erediensten’ = 10.000,00 euro
- Investeringsuitgaven MAR 4100 ‘grote herstellingen – hoofdgebouw van de
eredienst’ = 10.000,00 euro
De stad Harelbeke zal gebruik maken van het voorziene budget ten bedrage van
917,31 euro op rekening 66405 (toegestane investeringssubsidies aan besturen van de
eredienst, beleidsitem 079010 (Sint-Salvator- om deze factuur te betalen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 5 juli 2012.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent gunstig advies aan de opvraging door de kerkfabriek Sint-Salvator van de
toelage voor uitgevoerde investeringen voor een bedrag van 917,31 euro.
Artikel 2:
Onderhavig besluit zal ter kennisgeving aan de betrokken kerkfabriek worden
overgemaakt.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Huldiging laureaten van de arbeid: vastleggen datum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Als lokale overheid zijn wij belast met de officiële overhandiging van de eretekens van de
arbeid aan de laureaten.
Vanaf dit jaar wordt voorgesteld om deze huldiging te houden net voor de
gemeenteraadszitting van september, dus op maandag 09.09.2019 om 19.30 uur in CC
het SPOOR.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De laureaten van de arbeid worden gehuldigd net voor de gemeenteraadszitting van
09.09.2019 om 19.30 uur in CC het SPOOR.
28

Aanvragen trofeeën.

Het college
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van trofeeën
 Zaterdag 1 juni: vijfde swladies run – bekers voor 120 euro. Prijsuitreiking
cafetaria Sw ladies Harelbeke om 21u30.
 Zondag 16 juni: kampioenviering Damberdkaarters – bekers voor 100 euro.
Prijsuitreiking t’damberd Bavikhove om 13u.
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Aanvraag kadobonnen.

Het college
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvragen tot het bekomen van
kadobonnen:
 Zaterdag 1 juni: tornooi: 20 kadobonnen van 5 euro. Prijsuitreiking om 23u30
café de Gilde Stasegem.
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Privatieve inname openbaar domein. Vijfde SW Ladies Run op 31 mei.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De vijfde SW Ladies Run wordt gelopen op vrijdag 31 mei 2019. Parcours: voetbalvelden
en domein De Gavers. Er wordt parkeerverbod gevraagd op de parking aan het
Forestiersstadion.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de
artikelen 56 par. 1 en art. 56 par. 3, 1°;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent machtiging aan SW Ladies Harelbeke vzw, p/a Carlos Verstraete,
Rietvoornstraat 22 bus 102, om de parking aan het Forestiersstadion af te sluiten en
parkeerverbod te plaatsen zoals afgesproken met PZ Gavers naar aanleiding van de
vijfde SW Ladies Run op vrijdag 31 mei 2019.
Artikel 2:
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden:
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeersen omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan,
opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen van de
parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.

-

Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen te
worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 1
januari 2013 gelden. Contact opnemen met de Milieudienst van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800 21 202.

Artikel 3:
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4:
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Food & Beer op zaterdag 1 juni 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Food & Beer, een event van het stedelijk feestcomité vindt plaats op zaterdag 1 juni in de
Stationsstraat.
De toelating wordt gevraagd om die dag de Stationsstraat vanaf 12 uur verkeersvrij te
maken tot 24 uur.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de
artikelen 56 par. 1 en art. 56 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent machtiging aan het stedelijk feestcomité, (geschrapt) op zaterdag 1 juni 2019
de Stationsstraat vanaf 12 uur tot 24 uur verkeersvrij te houden en dus privatief in te
nemen n.a.v. het event Food & Beer.
Artikel 2:
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden:
-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeersen omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan,
opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen van de
parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen te
worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 1
januari 2013 gelden. Contact opnemen met de Milieudienst van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800 21 202.

Artikel 3:
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4:
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in

1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein en officiële aanvraag ORC CANAL
RALLY 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op zaterdag 1 juni 2019 (verkenningen) en zondag 2 juni 2019 (wedstrijd) wordt de ORC
CANAL RALLY gereden.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Een deel van een KP (klassementsproef) wordt gereden over grondgebied Hulste.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de
artikelen 56 par. 1 en art. 56 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van de officiële aanvraag voor de 13de editie van de ORC CANAL RALLY op
zaterdag 1 juni 2019 (verkenningen) en zondag 2 juni 2019 (wedstrijd) en verleent
machtiging aan (geschrapt) om deze editie te organiseren met KP in Hulste en dit
parcours privatief in te nemen.
Artikel 2:
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden:

-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeersen omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan,
opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen van de
parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen te
worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 1
januari 2013 gelden. Contact opnemen met de Milieudienst van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800 21 202.

Artikel 3:
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4:
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Verkoop sterke drank op gelegenheidsevenementen. European Quidditch
Cup 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dhr. Laurens Grinwis Plaat Stultjes heeft op 24 april 2019 een aanvraag ingediend voor
de verkoop van sterke drank op een gelegenheidsevenement.
Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Inlichtingen over de openbare manifestatie
Naam
Locatie

European Quidditch Cup 2019 –
Division One – Sunday Social
Eilandstraat 6
8530 Harelbeke

Soort (graag zo duidelijk mogelijk
specificeren bv. wijkfeest,…)
Datum

Samenkomst na sportevenement, met
muziek. Ter verduidelijking: dit is geen
fuif.
12 mei 2019 – 20u00

Overeenkomstig art. 9 van de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het
verstrekken van sterke drank, is de verkoop voor het gebruik ter plaatse van sterke
drank in een occasionele drankgelegenheid op een plaats waar een openbare
manifestatie plaats vindt zoals een sportieve, politieke en culturele manifestatie, aan een
speciale machtiging van het college onderworpen.
Het college is van oordeel dat de genoemde activiteit onder het materieel
toepassingsgebied van het genoemde artikel valt. Bijgevolg is het college bevoegd.
Verder blijkt uit de aanvraag dat hetgeen aanvrager op het oog heeft een culturele
manifestatie betreft.
Vaststellend dat niets zich tegen het verlenen van de gevraagde machtiging verzet.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank, inzonderheid art. 9;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college verleent de gevraagde machtiging voor de verkoop van sterke drank op een
gelegenheidsevenement.
(geschrapt)
Inlichtingen over de openbare manifestatie
Naam
Locatie
Soort (graag zo duidelijk mogelijk
specificeren bv. wijkfeest,…)
Datum

European Quidditch Cup 2019 –
Division One – Sunday Social
Eilandstraat 6
8530 Harelbeke
Samenkomst na sportevenement, met
muziek. Ter verduidelijking: dit is geen
fuif.
12 mei 2019 – 20u00

Deze machtiging stelt de houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging altijd kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.
De aanvrager moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de Milieudienst van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800 21202.

Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan
de stad (departement Communicatie) te verwittigen.
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend.
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager.
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Aanvraag receptie.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van een
receptie:
 Zondag 30 juni: Finaleconcert Internationale Compositiewedstrijd Harelbeke in de
Foyer cc het SPOOR om 21u.
35

Activiteitenkalender.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode 2mei tot en met
31 mei 2019 en van de uitnodigingen gericht aan het college.
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69ste bedevaart Rieme / Oostakker op zondag 12 mei 2019

Het college,
Op zondag 12 mei vindt op het Nationaal Executieoord, Gefusilleerdenstraat te
Oostakker, de 69ste plechtigheid plaats ter nagedachtenis van de slachtoffers van het
naziregime.
Er is samenkomst op het executieoord te Oostakker uiterlijk om 9.45 uur. Een
bloemenhulde is voorzien tijdens de plechtigheid.
Jaarlijks is er een afvaardiging van het stadsbestuur en de vaderlandslievende
verenigingen van onze stad aanwezig op deze plechtigheid.
Donald Destatsbader, secretaris/schatbewaarder O.K.V.V., woont de plechtigheid bij
namens de vaderlandslievende verenigingen.
Hij neemt jaarlijks de bloemen mee namens de stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Vaardigt Kathleen Duchi namens de stad af naar de 69ste bedevaart op het Nationaal
Excecutieoord te Oostakker.

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Toelage handelscomité Harelbeke werkjaar 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het stedelijk handelscomité werkt al een 8 tal jaar aan de promotie en de ondersteuning
van de detailhandel in onze stad. Zij doen dit door een betere organisatie, promotie van
de detailhandel, ondersteuning van de detailhandel, netwerking en kwaliteitsverbetering
van de handelszaken. In 2016 werd het handelscomité omgevormd van feitelijke
vereniging naar VZW. Hierbij wordt een kort werkingsverslag van het handelscomité aan
het college voorgelegd en een financieel verslag van het werkjaar 2018. Op het budget
2019 werd een toelage van 30.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Deze toelage stijgt
jaarlijks met 5.000 euro tot ze een totaalbedrag van 30.000 euro heeft bereikt.
1. Werkingsverslag Handelscomité Harelbeke 2018
2. Promotie
1.
2.1.
De website “Shoppen in Harelbeke”
De website “Shoppen in Harelbeke” wordt verder bekend gemaakt bij de handelaren en
het grote publiek. Elke activiteit van het handelscomité verwijst iedere keer opnieuw naar
de website
De detailhandelszaken van Harelbeke krijgen een eigen pagina op deze website maar ook
de verschillende acties zowel van de handelaren als van het handelscomité krijgen er een
plaats. Reeds meer dan 80 handelszaken participeren aan de website. Ook de
Harelbeekse cadeaubon werd geïntegreerd in de website. De website moet het portaal
worden voor de Harelbeekse detailhandel. De mogelijkheden van de website zullen in de
toekomst nog verder uitgebreid worden. Zo wordt nu al gewerkt aan de koppeling van de
website met de digitale klantenkaart. Er werden een aantal promo-acties opgezet om de
klanten naar de website te krijgen.

2.2.

Lente-actie

Naar jaarlijkse traditie werd in mei een lente-actie gehouden. Klanten konden stempels
verzamelen bij aankoop waarmee ze de kans kregen cadeaubonnen te winnen. De vele
winnaars konden hun prijs afhalen op het stadhuis.
2.3.

Eindejaar-actie

De eindejaar-actie werkte verder aan het concept van 2017. Bij tal van deelnemende
handelaren konden loten gespaard worden. Er werd een hoofdprijs van 5.000 euro aan
cadeaubonnen toegekend bij de winnende handelszaak. Daarnaast waren er in alle
deelnemende handelszaken nog tal van cadeaubonnen te winnen.
2.4.

De digitale klantenkaart

In 2018 werd verder gewerkt met de digitale klantenkaart Joyn, elke maand werd er een
winnaar geloot die cadeaubonnen kon winnen. In 2019 wordt de samenwerking verder
uitgediept.
2.5.

De handelsbeurs

De handelsbeurs ging voor de 2de maal door in CC het Spoor. Er waren een 5 tal standen
minder maar de standen waren wel groter. Er werd ditmaal ook een gezamenlijke
prijzenpot aan gekoppeld.
2.6. Modeshow
De modeshow werd in 2018 opnieuw georganiseerd met hetzelfde gedreven groepje
handelaren, maar dit maal versterkt met een 2 tal nieuwe modezaken.
Het concept werd tevens volledig herzien, in de foyer stonden tal van standen waar de
bezoekers werden getrakteerd op allerlei lekkers. De show zelf ging door in de feestzaal
onder de deskundige leiding van La Strada. De show werd opnieuw naar een hoger
niveau gebracht.
3. Ondersteuning van de handelszaken
3.1.

Uitleendienst

De uitleendienst van het handelscomité werd verder uitgebouwd in 2018. De
uitleendienst beantwoordt aan een reële behoefte bij de handelaren en schept een
operationele band tussen handelscomité en handelaren. In 2018 werd de uitleendienst
verder uitgebreid met partytenten, hoezen en er werden bijkomende promo
beachvlaggen aangekocht.
4. Netwerking
4.1.

Handelsontmoeting

In analogie met de ondernemersmeeting organiseert het handelscomité jaarlijks een
handelsontmoeting. Zo’n 60 handelaren woonden de handelsontmoeting bij. Op de
handelsontmoeting werd Beedrop en Storesquare voorgesteld.
4.2.

Nieuwjaarsreceptie

In samenwerking met heel wat partners (stadsbestuur, Unizo Harelbeke, Unizo
Bavikhove/Hulste, Jong-Unizo, Markant Harelbeke, Markant Hulste, KMO werkgroep)
werkte het handelscomité mee een nieuwjaarsreceptie uit, waar heel wat ondernemers

en handelaren op af kwamen. Dhr. Hans Maertens gedelegeerd bestuurder van Voka nam
het woord.
2. 6.Rekening 2018

Kolom1
financieel overzicht 2018
project
subsidie stad
modeshow
handelarenontmoeting
lenteactie
beurs
korte keten
bonnenboekje
eindjaaractie
diversen
lidgelden
Totaal

Kolom2

Kolom4

inkomsten
25.000,00 €
13.025,00 €
702,00 €
- €
12.858,50 €
- €
325,00 €
7.800,00 €
- €
3.450,00 €
63.160,50 €

uitgaven
- €
12.987,61 €
792,00 €
1.458,76 €
25.616,64 €
197,55 €
4.276,63 €
11.900,00 €
10.808,43 €
- €
68.037,62 €

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het werkingsverslag van het stedelijk handelscomité en het
financieel verslag van het werkingsjaar 2018 en stemt in met de uitbetaling van de
voorziene 30.000 euro aan toelage aan het comité.
Artikel 2:
Het college geeft aan de financiële dienst de toestemming om € 30 000 over te schrijven
op de rekening van het Handelscomité Harelbeke op BE67 65282783-7387

HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Toekomest laureatenhuldiging.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sinds de pensionering van Hilde Debrandere werd het dossier laureatenhuldiging van
leerlingen van het lager en secundair onderwijs overgeheveld naar het Huis van Welzijn,
domein onderwijs. Tijdens het verzamelen van input over het onderwijs werd een
overzicht gemaakt van wat alle diensten van de stad, het Zorgbedrijf en PZ Gavers doen
voor het onderwijs. Deze lijst werd besproken op het OHO, overleg Harelbeeks onderwijs,
van 4 april 2019.
Er werd unaniem geoordeeld dat de laureatenhuldiging mag afgeschaft worden. Het vrij
onderwijs engageert zich er al jaren niet meer voor omdat dit niet past in hun visie.
De overige netten wel. In 2018 werden 5 leerlingen van het basisonderwijs en 14
leerlingen uit het secundair gehuldigd.
De directies oordeelden op het OHO dat dergelijke huldiging niet past in de huidige
tijdsgeest waarin elk kind telt en maximale onderwijskansen voorop staan.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het afschaffen van de
jaarlijkse laureatenhuldiging in het onderwijs.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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'Doe het nu duurzaam!'-premie Kortrijksesteenweg 48. Aanvraag tot
principiële goedkeuring.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Kortrijksesteenweg 48 te
Harelbeke.
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op
27/04/2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt.

De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren:
-

In de




categorie ‘Dakwerkzaamheden’
Vervangen of herstellen van bestaande dakstructuren
Vernieuwen van de dakbedekking
Renovatie van de schouw

Aanvrager plant zelf de dakisolatie aan te brengen.
De raming van deze werken bedraagt ongeveer 10.464 euro excl. BTW.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het decreet lokaal bestuur artikel 56 §1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) wordt principieel
goedgekeurd, onder volgende voorwaarden:
Voor de categorie ‘Dakwerkzaamheden’
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label)
 Dak- of zoldervloerisolatie met een Rd-waarde van minimum 4.5m²K/W
 Nieuw te installeren koepels, lichtstraten en dakvlakvensters moeten voorzien zijn
van hoogrendementsglas met U-waarde van maximum 1,1 W/m²K
 De bestaande koepels of lichtstraten moet gelijktijdig met de dakwerken
vervangen worden en moet voorzien zijn van hoogrendementsglas met U-waarde
van maximum 1,1 W/m²K
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige
desbetreffende categorie niet toegekend worden.

Milieu
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Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot aktename van
de melding van Ibens N.V., Marialei 11b1 2018 Antwerpen voor de
exploitatie van een bronbemaling voor het bemalen van een werf, gelegen
Rietvoornstraat zn te 8530 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019052227
Inrichtingsnummer: 20190417-0070
De melding ingediend door Ibens N.V., Marialei 11 b1 2018 Antwerpen werd per
beveiligde zending verzonden op 18 april 2019.
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of
exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de
meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen
een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de
overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen
dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt
aan de melding geen verder gevolg gegeven.”
Voorwerp van de melding
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Rietvoornstraat zn 8530
Harelbeke (te bouwen appartementenblok), kadastraal: HARELBEKE 3de Afdeling, Sectie
D, nr 1716 A.
De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de
derde klasse: het plaatsen van een bronbemaling voor het bemalen van een werf.
De afmetingen van de bouwput zijn 17m x 50m. het te bereiken waterpeil is 4m onder
het maaiveld (mv) of 50cm onder de af te graven grond (3m50 onder het mv). Het
betreft hier een bouwput waarrond filters worden geplaatst. Via moerbuizen die rondom
deze bouwput worden geplaatst wordt het water naar de pomp gebracht. De filters
worden geplaatst tot op een diepte van 7m ten opzichte van het maaiveld. Ze bestaan uit
een buis met een diameter van 32mm. Van het maaiveld tot op een diepte van 4m is de
filter gesloten en dus niet doorlatend. Van 4m tot 7m diepte bevindt zich het
waterdoorlatend filterelement. Rond dit filterelement wordt het boorgat opgevuld met
filterzand.

Het opgepompte water wordt afgevoerd via leidingen (oranje lijnen op het plan) die het
opgepompte water naar de riolering transporteren.
De aanvraag voor de iioa omvat volgende ingedeelde inrichting of activiteit:
53.2.2.a.

16,52 m³/dag – 150 dagen =
2.478 m³/jaar

Er wordt gepompt uit de
watervoerende laag HCOV_0100.

Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de
melding.
De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus
meldingsplichtig.
Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.
De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Ibens N.V., Marialei 11 b1 2018
Antwerpen voor de exploitatie van een bronbemaling, gelegen Rietvoornstraat zn 8530
Harelbeke, kadastraal: HARELBEKE 3de Afdeling, Sectie D, nr 1716 A., omvattende:
53.2.2.a.

16,52 m³/dag – 150 dagen =
2.478 m³/jaar

Er wordt gepompt uit de
watervoerende laag HCOV_0100.

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken
integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende
milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1,
4.7 en 4.9
hoofdstuk 4.5 met
bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,

-

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
hoofdstukken 4.4 en
4.10 met bijlagen
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.
hoofdstuk 4.2 met
bijlagen 2.3.1,
4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
5.53.

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht
Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

-

Sectorale milieuvoorwaarden

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het
VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de
exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te
leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. Bijkomende bijzondere voorwaarden:
1. Het opgepompt bemalingswater dient zoveel mogelijk terug in de grond gebracht.
Voor zover dit gezien de locatie en de stand van de technieken mogelijk is, moet het
water (in volgorde van prioriteit):
1. zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de
onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van putten, vijvers,
bekkens of grachten
2. zoveel mogelijk geloosd worden in de openbare of private beken, waterlopen of
grachten
3. als 1. en 2. niet haalbaar zijn, kan er geloosd worden op een RWA-afvoer of via
een poortdijk (toegang tot een ondergrondse beek)
4. als alle bovenstaande punten niet haalbaar zijn kan men lozen in de openbare
riolering.
De haalbaarheid van deze vier maatregelen moet voor de installatie en opstart
van de bemaling afgetoetst worden met de milieudienst.
2. Indien er geloosd wordt op een RWA-afvoer of op de openbare riolering, dient er een
zandfilter geplaatst te worden. Indien er geloosd moet worden via een huisaansluitputje
moet dit een RWA-putje zijn.
3. Elke bronbemaling moet uitgerust zijn met een verzegelde debietmeting en registratie
van de opgepompte hoeveelheid grondwater. Deze geregistreerde debieten worden na
beëindiging van de bemaling bezorgd aan de Milieudienst.
4. Een lozing van meer dan 10 m³/uur bemalingswater op de openbare riolering vereist
tevens een voorafgaande schriftelijke toelating van Aquafin.
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van
de meldingsakte.
Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats
waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager
gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te
plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
gemelde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per
aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45
dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift
stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit
is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing
wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van
de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet
binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van
sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging
voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)
-

Patrimonium
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Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Kennisname machtigingen.

(geschrapt)
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Uitvoeren van communicatiewerken door Telenet in de Kortrijksesteenweg.
Goedkeuren plannen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door Telenet worden telecommunicatiewerken uitgevoerd in de Kortrijksesteenweg –
Groeningestraat en Elfde Julistraat; Er worden glasvezelbuizen HDPE 50mm aangelegd
cfr. plan met nummer 39740-1.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van en keurt voornoemde werken goed.
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Uitvoeren van communicatiewerken door Telenet in de Zuidstraat.
Goedkeuren plannen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door Telenet worden telecommunicatiewerken uitgevoerd in de
Zuidstraat_Deerlijksesteenweg. Er worden glasvezelbuizen HDPE 50mm geplaatst cfr.
plan nummer 39738-1.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van en keurt voornoemde werken goed.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Wegmarkeringen Groot Harelbeke 2019-2020. Goedkeuring
aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 april 2019
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Wegmarkeringen Groot Harelbeke 20192020” aan BVBA AB Eurolines, Sluis 15 te 9810 Eke tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 96.999,50 excl. btw of € 117.369,40 incl. 21% btw
(€ 20.369,90 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 19/9.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer BVBA AB Eurolines,
Sluis 15 te 9810 Eke.
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 20 mei 2019.
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 20 mei 2019 en
de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 20
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk
toezicht.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw
bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 90, 1°.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvangsdatum van de opdracht “Wegmarkeringen Groot Harelbeke 2019-2020”
wordt vastgesteld op 20 mei 2019. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een
termijn van 20 kalenderdagen.
Artikel 2:
De aannemer, BVBA AB Eurolines, Sluis 15 te 9810 Eke, wordt per aangetekende zending
in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.
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Voegvullingen betonplaten 2019 - 2020 - 2021. Goedkeuring
aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 april 2019
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Voegvullingen betonplaten 2019 - 2020 2021” aan Robuco NV, KBO nr. BE 0412.099.055, Genthof 4 te 9255 Buggenhout tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 46.960,00 excl. btw of € 56.821,60 incl. 21%
btw (€ 9.861,60 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 19_4.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer Robuco NV, Genthof
4 te 9255 Buggenhout.
Er wordt voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 20 mei 2019 en de
aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 20
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk
toezicht.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw
bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 90, 1°.
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald en zonder zich
daartoe te willen beperken artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvangsdatum van de opdracht “Voegvullingen betonplaten 2019 - 2020 - 2021”
wordt vastgesteld op 20 mei 2019. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een
termijn van 20 kalenderdagen.
Artikel 2:
De aannemer, Robuco NV, KBO nr. BE 0412.099.055, Genthof 4 te 9255 Buggenhout,
wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.
Facility - Overheidsopdrachten

46

Levering op afroep van milieuvriendelijk kopiepapier 1/06/201931/05/2023. Goedkeuring gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Levering op afroep van milieuvriendelijk kopiepapier
1/06/2019-31/05/2023 Stad, Huis van Welzijn, Zorgbedrijf en Politiezone Gavers
Harelbeke.” werd een bestek met nr. NH-493 opgesteld door mevrouw Naira
Harutjunjan, Stad Harelbeke Deskundige Aankoop.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.958,68 excl. btw of € 60.450,00
incl. 21% btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 2 april 2019
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze
opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Raamovereenkomst via Farys: – werd geraadpleegd. Er is in die gamma maar 1 type
papier, die volledig voldoet aan onze bestekeisen (Milieudienst heeft die bepaald: 100%
gerecycleerd en clorfree post-consumer, Eco-label, FSC) en het is Evercopy Premium,
waarvan de prijs voor 1 doos A4 met € 1,75 (excl btw) hoger is en € 6,95 excl btw hoger
voor 1 doos A3 (zie de pdf’s in bijlage). De andere 2 soorten (veel hoger in de prijs)
beantwoorden zelfs niet aan 100% gerecycleerd en/of chloor-free behandeling.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 april 2019 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te
nemen aan de onderhandelingsprocedure:
-

STAPLES BELGIUM bvba, RINGLAAN 39 te 1853 Strombeek-Bever;
Ricoh Belgium nv, Medialaan 28a te 1800 Vilvoorde;
Canon Belgium nv, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem;
LYRECO BELGIUM SA, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 12 april 2019 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 11 juli 2019.
Er werd 1 offerte ontvangen van Canon Belgium nv, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem
(€ 60.984,00 excl. btw of € 73.790,64 incl. 21% btw).
Mevrouw Naira Harutjunjan, Stad Harelbeke, deskundige Aankoop, stelde op
15 april 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
Canon biedt papier type WOP613 van producent Mondi (Wenen) met nodige
milieucertificaten (FSC, EU Ecolabel en Climate neutraal paper, PCF), is 100% post
consumer gerecycleerd wit papier. Canon beschikt over alle nodige certificaten als
onderneming wat de normen betreft (ISO 14001, ISO 9001 en Canon Quality
Management).
Volgens het bestek, werd er geen index voorzien, maar bij navraag is gebleken, dat het
een zeer prijsgevoelig sector is en zonder index kan er niemand geen prijs voor
aanbieden.
Na contact name met verschillende ondernemingen, werd de index voor de
prijsaanpassingen toegestaan.
Het grootste aanbieder van gerecycleerd papier op de markt (Arjowiggins) werd eind
maart failliet verklaard en daarom is er maar één ondernemer (Canon) die een offerte
voor onze opdracht heeft kunnen aanbieden, omdat er bij andere producent aangekocht
wordt.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Stad Harelbeke Deskundige Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Canon
Belgium nv, KBO nr. BE 0418.025.260, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem, tegen de
onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.
Stad Harelbeke treedt op als aankoopcentrale voor Politiezone Gavers, Huis van Welzijn
en Zorgbedrijf Harelbeke bij de gunning van de opdracht.
Financieel directeur verleent visum.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en
meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde
aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten
die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
15 april 2019, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Stad Harelbeke, deskundige
Aankoop.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Levering op afroep van milieuvriendelijk kopiepapier 1/06/201931/05/2023 Stad, Huis van Welzijn, Zorgbedrijf en Politiezone Gavers Harelbeke.” wordt
gegund aan de firma met de enige offerte (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Canon Belgium nv, KBO nr. BE 0418.025.260, Berkenlaan 3
te 1831 Diegem, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 2 kalenderdagen.
Hieronder bedragen exclusief 21% btw.
Artikel 4:
Index voor prijsaanpassing werd in onderhandeling toegestaan, wegens zeer
prijsgevoelige markt. Toe te passen index is terug te vinden in de offerte van Canon.

Artikel 5:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf en de Politie.
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Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair Stadhuis . Goedkeuring gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair Stadhuis ” werd
een bestek met nr. NH-563 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement
Facility - Aankoop.
Deze opdracht is opgedeeld in 14 percelen.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000 incl btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 15 april 2019 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt;
- Westburo nv, Edward Vermeulenstraat 9 te 8510 Marke;
- Kantoormeubelen NV, Haltstraat 100A te 3900 Overpelt;
- Buro International nv, Galgenveldstraat 6 te 8700 Tielt;
- Trap2, Remi Deprezstraat 4 te 8551 Heestert;
- Inside Decorations, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 april 2019 om 13.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 23 juli 2019.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, stelde op 29 april 2019 het
verslag van nazicht van de offertes op voor
Perceel 1 (Hoge Kasten: 198x120, met schuifdeuren, kleur wit voor B&W),

Perceel 2 (Halfhoge kasten B&W),
Perceel 3 (Bureaus B&W),
Perceel 4 (Vergadertafels B&W),
Perceel 5 (Kapstokken B&W),
Perceel 6 (Maatwerk Loketbureaus B&W),
Perceel 7 (Bureaus M&P),
Perceel 10 (Lage kasten M&P)
en Perceel 11 (zetels M&P).
Perceel 9 (lockers M&P) wordt verder nog beoordeeld.
Percelen 8, 12, 13 en 14 worden stopgezet en niet gegund.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Hoge Kasten: 198x120, met schuifdeuren, kleur wit voor B&W): INOFEC
KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE 0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.016,80 excl. btw of € 3.650,33 incl.
21% btw;
* Perceel 2 (Halfhoge kasten B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 3.984,30 excl. btw of € 4.821,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Bureau's B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 9.319,85 excl. btw of € 11.277,02 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Vergadertafels B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 489,30 excl. btw of € 592,05 incl. 21% btw;
* Perceel 5 (Kapstokken B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 283,20 excl. btw of € 342,67 incl. 21% btw;
* Perceel 6 (Maatwerk Loketbureaus B&W): Inside Decorations, KBO nr. BE
0886.274.449, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 10.064,40 excl. btw of € 12.177,92 incl. 21% btw;
* Perceel 7 (Bureaus M&P): Buro International nv, KBO nr. BE 0423.056.986,
Galgenveldstraat 6 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 3.780,00 excl. btw of € 4.573,80 incl. 21% btw;
* Perceel 10 (Lage kasten M&P): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 1.185,00 excl. btw of € 1.433,85 incl. 21% btw;
* Perceel 11 (zetels M&P): Inside Decorations, KBO nr. BE 0886.274.449, Ellestraat 79C
te 8550 Zwevegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 527,00 excl. btw
of € 637,67 incl. 21% btw.
Motivering voor de stopzetting van perceel 13 (hoekzetel/ bank m&p):
Er worden 2 extra aparte zetels afgenomen (zelfde als in de gang) i.p.v. 1 zetel.
Motivering voor de stopzetting van perceel 14 (klein tafeltje (passend bij de zetel)
m&p): Er is geen enkele passende voorstel..
Motivering voor de stopzetting van perceel 8 (boxen m&p):
Geen passende voorstellen. Wordt geopteerd om met de boxen vanuit Ikea te werken.
Motivering voor de stopzetting van perceel 12 (planken of plankenkast m&p):
Geen passende voorstellen. Er wordt geopteerd om planken van hetzelfde materiaal zoals
balie te bestellen en zelf te monteren.
Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, het aangewezen is af te zien
van de gunning van Perceel 13 (Hoekzetel/ bank M&P), Perceel 14 (Klein tafeltje

(passend bij de zetel) M&P), Perceel 8 (Boxen M&P), Perceel 12 (Planken of plankenkast
M&P) en deze later eventueel opnieuw op te starten buiten Perceel 13 (Hoekzetel).
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcodes 240000/013000-B&W-B&W 13 en 240000/019000-BOD-BOD 49.
Het voorziene krediet van 240000/013000-B&W-B&W zal verhoogd worden bij de
volgende budgetwijziging met € 8.000, daar er voor Perceel 6 (Loketbureaus B&W) werd
er oorspronkelijk gedacht aan losstaande bureaus, maar na paar overweggingen en
overleggen met de betrokken diensten én in acht name van veiligheid van het personeel
én visuele esthetische waarde, werd er geopteerd om naar maatwerk te gaan.
De financieel directeur verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
29 april 2019 voor Perceel 1 (Hoge Kasten: 198x120, met schuifdeuren, kleur wit voor
B&W), Perceel 2 (Halfhoge kasten B&W), Perceel 3 (Bureau's B&W), Perceel 4
(Vergadertafels B&W), Perceel 5 (Kapstokken B&W), Perceel 6 (Maatwerk Loketbureaus
B&W), Perceel 7 (Bureaus M&P), Perceel 10 (Lage kasten M&P), Perceel 11 (zetels M&P),
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Artikel 3:
De opdracht “Meubilair en kantooruitrusting - Meubilair Stadhuis ” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (Hoge Kasten: 198x120, met schuifdeuren, kleur wit voor B&W): INOFEC
KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE 0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.016,80 excl. btw of € 3.650,33 incl.
21% btw;
* Perceel 2 (Halfhoge kasten B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 3.984,30 excl. btw of € 4.821,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Bureau's B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 9.319,85 excl. btw of € 11.277,02 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Vergadertafels B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 489,30 excl. btw of € 592,05 incl. 21% btw;
* Perceel 5 (Kapstokken B&W): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 283,20 excl. btw of € 342,67 incl. 21% btw;
* Perceel 6 (Maatwerk Loketbureaus B&W): Inside Decorations, KBO nr. BE
0886.274.449, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 10.064,40 excl. btw of € 12.177,92 incl. 21% btw;
* Perceel 7 (Bureaus M&P): Buro International nv, KBO nr. BE 0423.056.986,
Galgenveldstraat 6 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 3.780,00 excl. btw of € 4.573,80 incl. 21% btw;
* Perceel 10 (Lage kasten M&P): INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, KBO nr. BE
0473.964.368, Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 1.185,00 excl. btw of € 1.433,85 incl. 21% btw;
* Perceel 11 (zetels M&P): Inside Decorations, KBO nr. BE 0886.274.449, Ellestraat 79C
te 8550 Zwevegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 527,00 excl. btw
of € 637,67 incl. 21% btw.
Artikel 4:
De plaatsingsprocedure voor Perceel 13 (Hoekzetel/ bank M&P), Perceel 14 (Klein tafeltje
(passend bij de zetel) M&P), Perceel 8 (Boxen M&P), Perceel 12 (Planken of plankenkast
M&P) wordt stopgezet. De percelen worden niet gegund en zullen later eventueel
opnieuw opgestart worden.
Artikel 5:
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.
Artikel 6:
Het krediet van 240000/013000-B&W-B&W zal verhoogd worden bij de volgende
budgetwijziging met € 8.000,00.

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Burgerzaken

48

Ambtshalve schrapping uit het bevolkings- en het vreemdelingenregister.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Uit politieverslagen blijkt dat
(geschrapt)
sedert meerdere maanden niet meer aan te treffen zijn op het adres waarop zij
ingeschreven zijn.
De exacte verblijfplaats is niet gekend en er is geen melding bij het departement burger
en welzijn dat betrokkenen momenteel opgesloten zijn in een Belgische gevangenis.
Er is bijgevolg reden om hen ambtshalve af te voeren overeenkomstig het K.B. van
16.07.1992, betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, Hoofdstuk
II, art.8. Het gaat om een collegebevoegdheid.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het K.B dd. 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, inzonderheid Hoofdstuk II, art. 8.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
(geschrapt)
worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van
Harelbeke.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Sport

49

Uitstralingssubsidie aan de Harelbeekse Kanovereniging.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de gemeenteraad van 18 december 2017 werd het reglement goedgekeurd ivm de
uitstralingssubsidie.
Overeenkomstig bovengenoemd reglement komt de kano club in aanmerking voor het
bekomen van de uitstralingssubsidie.
De Harelbeekse kano club organiseerde een 10de editie BK Lange Baan op 27 en 28 april
2019 op het kanaal Kortrijk-Bossuyt.
De sportraad verleende in vergadering van 29 april hier rond een gunstig advies.
Het krediet is voorzien in het budget onder de budgetsleutel 649300/074000.
Een toelage van 150 euro kan uitbetaald worden aan de kanovereniging.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het decreet lokaal bestuur artikel 56 § 1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord om de kanovereniging een uitstalingssubsidie van 150 euro toe
te kennen.
Artikel 2:
Aan de financieel directeur wordt gevraagd om 150 euro over te maken aan de
kanovereniging op rekening nummer BE17-0015-4231-1821
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Stedelijk basisonderwijs. Aanvraag verlofstelsel VVP

(geschrapt)
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Bestelbons.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
college de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de
bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 56 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het college bevoegd is voor
vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 6 mei 2019 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
college.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 56 § 3 4° is het college de budgethouder voor de stad.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld art. 160 §1 van het GD.
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring
voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 56 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;

Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

53

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 30/04/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 13.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

