DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning,
Eikenstraat 25.

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, Eikenstraat 25, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie B, nr. 323W 4
strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.
De locatie is gelegen langs de Eikenstraat. De Eikenstraat is een zijstraat van de
Stasegemsesteenweg en bevindt zich nabij het Provinciaal Domein De Gavers. De straat
wordt gekenmerkt door woningen, hoofdzakelijk van het gesloten en halfopen type.
Het betreft een halfopen woning bestaande uit één bouwlaag met kamers onder het dak.
De woning is als halfopen bebouwing gekoppeld met de woning rechts ervan. Die heeft
een gelijkaardig gabariet.
De woning is door de garage gekoppeld met de woning links ervan. De garage hangt
slechts met een klein deeltje vast aan het hoofdvolume. Tegen een gedeelte van de
achtergevel werd een aanbouw geplaatst bestaande uit één bouwlaag met een plat dak.
De bouwdiepte bedraagt momenteel 21,50m.
De achterbouw wordt gesloopt en de woning wordt achteraan over de volledige
achtergevelbreedte uitgebreid. Het nieuwe volume heeft een oppervlakte van 23,76m²
en bestaat uit één bouwlaag met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3,05m. De
nieuwe achterbouw komt minder ver dan de achtergevel van de aangebouwde garage,
waardoor de bouwdiepte op het gelijkvloers op 21,50m blijft.
Aan de voorgevel wordt niets gewijzigd.
De nieuwe uitbouw wordt afgewerkt met een rood- bruin genuanceerde gevelsteen. Het
nieuwe schrijnwerk in aluminium is grijs van kleur.
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan, namelijk woongebied.
Wegens werken op de rechterperceelsgrens wordt de aanpalende buur 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 13.12.2019 tot en met
13.01.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen van een woning, Jan Borluutstraat 1 - 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 Borluutstraat 1, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie A, nr. 1249B
3 strekkende tot het verbouwen van een woning.
De locatie is gelegen langs de Jan Borluutstraat. De omgeving wordt gekenmerkt door
woningen hoofdzakelijk van het halfopen type.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen
met een noordboomdak. Tegen een klein deel van de achtergevel staat een garage met
berging, die werd opgetrokken tot tegen de linkerperceelsgrens. Tegen het resterend
deel van de achtergevel van het hoofdvolume staat er een veranda. De maximale
bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt momenteel 24,45m.
Deze aanvraag betreft het verbouwen van de woning.
De bouwheer wenst de veranda af te breken. Op de vrijgekomen plaats wordt een
nieuwe aanbouw geplaatst als uitbreiding van de keuken. In functie van de uitbreiding
van de keuken wordt de bestaande raamopening in de achtergevel uitgebroken tot op
vloerpeil. Ook de verbinding tussen de keuken en de leefruimte wordt opgemaakt. De
opening van de wasplaats/berging wordt dichtgemaakt.
De nieuwe achterbouw heeft een oppervlakte van 18,2m². Het nieuwe volume bestaat uit
één bouwlaag met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3m. Na de werken blijft de
bouwdiepte op het gelijkvloers 24,45m².
De nieuwe uitbouw wordt afgewerkt met een rood-bruin genuanceerde baksteen, het
buitenschrijnwerk in PVC is crème-wit van kleur.
De bouwoppervlakte wijzigt dus niet en ook het bouwvolume blijft nagenoeg ongewijzigd.
De ruimtelijke impact blijft dus dezelfde.
Wegens werken op de rechterperceelsgrens 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 13.12.2019 tot en met
13.01.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het regulariseren van een bestaande veranda, Ter Coutere 24
- 8531 BAVIKHOVE.

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 BAVIKHOVE, Ter Coutere 24 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie B, nr. 248N
strekkende tot het regulariseren van een bestaande veranda;
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 en uitbreiden van een ééngezinswoning,
Spinnerijstraat 45.

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, Spinnerijstraat 45 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 641T 2
strekkende tot het verbouwen en uitbreiden 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 einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een vrijstaande woning, Smeyershof 16 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, Smeyershof 16 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1646Z
strekkende tot het bouwen van een vrijstaande woning;
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 bestaande vakantiewoning +
verbouwen bestaande vakantiewoning + het uitbreiden met 2 bijkomende
vakantiewoningen, Iepersestraat 103 - 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, Iepersestraat 103 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie C, nr. 128G
strekkende tot het regulariseren van bestaande vakantiewoning + verbouwen bestaande
vakantiewoning + het uitbreiden met twee bijkomende vakantiewoningen;
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
regulariseren van een bestaande veranda, Ter Coutere 24 - 8531
Bavikhove.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019135413

Gemeentelijk dossiernummer
2019/290

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 28 oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 29 oktober 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)
B
0248

N

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een bestaande veranda met als
adres Ter Coutere 24 - 8531 Bavikhove.
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_0
0007_00001

woonuitbreidingsgebied

De locatie is eveneens gelegen in de verkaveling Ter Coutere afgeleverd aan JOLY
François d.d. 10.0501973 met ref. 012.358 - lot nr. 24
De verkavelingsvoorschriften melden:
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 13,50m – afstand tot de
achterkavelgrens: min. 10m – terreinbezetting max. 33% - max; 2 bouwlagen –
max. nokhoogte 6m – hellend dak min. 25° en max. 45°.
2. Historiek

Op 20.04.1983 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
woonhuis (dossier 1983/53)
In het verleden werd er zonder bouwvergunning tegen de achtergevel een veranda
geplaatst.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen in de residentiële woonwijk Ter Coutere. De woonwijk wordt
gekenmerkt door woningen van het vrijstaande en het halfopen type.
Het betreft een vrijstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met kamers onder
het dak. De bouwdiepte bedraagt 12,60m.
In het verleden werd tegen de zijgevel van de slaapkamer op het gelijkvloers en de
achtergevel een veranda geplaatst, en dit zonder bouwvergunning.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het regulariseren van een veranda.
De veranda heeft een oppervlakte van19,68m². De veranda is uitgerust met een licht
hellend dak. De bouwhoogte bedraagt 2,30m. De bouwdiepte wijzigde na het
plaatsen van de veranda niet, die bleef 12,60m. De afstand tot de achterkavelgrens
bedraagt 11m. De terreinbezetting bedraagt 25,2%
De veranda is opgetrokken hout (Meranti) en grijs geschilderd. Er zijn twee deuren
voorzien, waarvan 1 schuifraam aan de achterkant en 1 deur aan de zijkant van de
woning. Er zijn dus grote glaspartijen en het dak is ook in glas.
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 7 november 2019 tot en met 6 december 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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het
woonuitbreidingsgebied.
De locatie is eveneens gelegen in de verkaveling Ter Coutere afgeleverd aan JOLY
François d.d. 10.0501973 met ref. 012.358 - lot nr. 24
De verkavelingsvoorschriften melden:
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 13,50m – afstand tot de
achterkavelgrens: min. 10m – terreinbezetting max. 33% - max; 2 bouwlagen –
max. nokhoogte 6m – hellend dak min. 25° en max. 45°.
De dakhelling is hier zeker lager dan 25°
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, maar er is wel een
openbaar onderzoek nodig. 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 Ter Coutere 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 gaat om de regularisatie van een
bestaande veranda die jaren geleden tegen de achtergevel van de woning
werd geplaatst. De veranda staat op voldoende afstand van de
perceelsgrenzen, zodat er geen sprake kan zijn van abnormale hinder inzake
inkijk of afname (zon)licht. Het project is verenigbaar met de omgeving, waar
zeker nog woningen met een veranda staan.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Deze aanvraag heeft geen invloed op de schaal van de woning. Er is voldoende
tuin/open ruimte bij de woning.

-

Visueel-vormelijke elementen
De veranda is opgetrokken hout (Meranti) en grijs geschilderd. Er zijn twee
deuren voorzien, waarvan 1 schuifraam aan de achterkant en 1 deur aan de
zijkant van de woning. Er zijn grote glaspartijen en het dak is ook in glas. De
veranda werd opgetrokken in een kwalitatief en esthetisch materiaal.

-

Cultuurhistorische aspecten
///

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het regulariseren van een
bestaande veranda, gelegen in Ter Coutere 24 - 8531 Bavikhove 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 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
betreffende de omgevingsvergunning

uit

het

decreet

van

25

april

2014

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
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, Spinnerijstraat 45.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019131078
2019/295
EPB-nummer: 34013_G_2019_131078.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 28 oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 31 oktober 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD

B

0641

T 2

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een
ééngezinswoning met als adres Spinnerijstraat 45, 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

De locatie is eveneens gelegen in het BPA nr. 65 “Marbra-Lys” – MB 25.01.2005 in
een zone voor wonen: menging van aanééngesloten bebouwing en halfopen
bebouwing.
De voorschriften bepalen:
Max. kroonlijsthoogte 7m – max. nokhoogte 12m – bouwdiepte gelijkvloers max.
24m – bouwdiepte verdieping max. 12m – kroonlijsthoogte nevenvolume: max. 3m –
nokhoogte nevenvolume: max. 4,50 – max. dakhelling 30° - max 2 bouwlagen
2. Historiek
Op 22.06.1966 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een
woonhuis (dossier 1966/128)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs de Spinnerijstraat. De Spinnerijstraat verbindt de kern van
Stasegem met Kortrijk. De omgeving wordt gekenmerkt door woningen van het
gesloten en halfopen type.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee
bouwlagen met een hellend dak. Rechts van de locatie bevindt zich een rijwoning,
bestaande uit twee bouwlagen en een hellend dak. Links van de locatie bevindt zich
een halfopen woning, bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak. Deze halfopen
woning is gekoppeld met die van de aanvrager door de achterliggende garage.
Tegen het hoofdvolume van de woning werd een aanbouw geplaatst, bestaande uit
één bouwlaag met een plat dak. Tegen de aanbouw bevindt zich een kleine veranda.
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt momenteel 22,72m.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Deze aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.
De bouwheer wenst een veranda te slopen met bijhorende verhardingen, intern het
hoofdvolume te verbouwen (geen vergunningsplichtige werken) en een nieuwe
aanbouw te bouwen.
Na sloop van de veranda en tuinverhardingen wordt de achterbouw over één
bouwlaag heringericht en uitbreid over de ganse breedte van het hoofdgebouw. Er
wordt een open keuken en leefruimte/eetplaats gerealiseerd. Dit gekoppeld met een
nieuwe badkamer. Tussen het nieuwe volume en het bestaande hoofdvolume wordt
een koer voorzien van 4,5m². Op die manier kan het nodige licht worden
binnengetrokken in de bestaande leefruimtes.
De nieuwe achterbouw bestaat uit één bouwlaag en wordt afgewerkt met een plat
dak. De bouwhoogte bedraagt 3,42m. Na de werken wordt de huidige bouwdiepte
van 22,72m niet overschreden. De bouwdiepte op het verdiep wijzigt niet en bedraagt
nog steeds 9m.
De nieuwe uitbouw wordt afgewerkt met een baksten in zwart-bruine kleur. Het
schrijnwerk wordt voorzien in PVC, zwart van kleur.
De gevel grenzend aan Spinnerijstraat 47 wordt in samenspraak met de aanpalende
eigenaar afgewerkt in een rode baksteen.
Het perceel heeft een oppervlakte van 472m². De bebouwde oppervlakte bedraagt na
de werken 133,2m² of 28,2%.
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 10 november 2019 tot en met 9 december 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 eveneens gelegen in het BPA nr. 65 “Marbra-Lys” – MB 25.01.2005 in
een zone voor wonen: menging van aanééngesloten bebouwing en halfopen
bebouwing.
De voorschriften bepalen:
Max. kroonlijsthoogte 7m – max. nokhoogte 12m – bouwdiepte gelijkvloers max.
24m – bouwdiepte verdieping max. 12m – kroonlijsthoogte nevenvolume: max.
3m – nokhoogte nevenvolume: max. 4,50 – max. dakhelling 30° - max 2
bouwlagen
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het BPA inzake de kroonlijsthoogte
van het nevenvolume, namelijk 3,42m ipv 3m. De aanvraag wordt onderworpen
aan een openbaar onderzoek.
De afwijking kan worden toegestaan. De afwijking is beperkt, namelijk
slechts 42cm en de afwijking is slechts plaatselijk.
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 Spinnerijstraat 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 niet gewijzigd.
De werken spelen zich af achter de woning. De maximale bouwdiepte vergroot
niet na de geplande werken.
Er is geen abnormale hinder inzake inkijk of afname (zon)licht. 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. Er
blijft na de werken voldoende openruimte/tuin over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De nieuwe achterbouw bestaat uit één bouwlaag en wordt afgewerkt met een
plat dak.
De nieuwe uitbouw wordt afgewerkt met een baksteen in zwart-bruine kleur.
Het schrijnwerk wordt voorzien in PVC, zwart 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 en uitbreiden
van een ééngezinswoning, gelegen in de Spinnerijstraat 45 - 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 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 vrijstaande woning, Smeyershof 16 - 8530 Harelbeke.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019125014
EPB-nummer 2019_G_2019_125014.

Gemeentelijk dossiernummer
2019/293

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 23 oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 31 oktober 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1646

Z

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande woning met als adres
Smeyershof 16 - 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):
Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – MB 20.01.2006 –
deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Deerlijksesteenweg – Smeyershof, afgeleverd
aan N.V. VILLABOUW F. BOSTOEN, dd. 06.04.2010 met ref. 5.00/34013/1178.1 – lot
28.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De voorschriften bepalen het volgende:
 Bouwkader voor open bebouwing
 Minstens één parkeerplaats per lot
 Inplanting zoals op het verkavelingsplan, zijnde gevel tot 12 m breed, 3m vrije
zijstrook en bouwdiepte van 12m, inplanting op 3m van de rooilijn
 Garages in te planten op min. 5m achter de rooilijn.
 Kroonlijsthoogte max. 6m
 Dakvorm vrij met helling tot 50°
 Vloerpas max. 0,35m boven as wegenis
 Er mag een oprit of parkeerzone en toegang tot de woning in de
voortuinstrook voorzien worden.
 Voortuinstrook voorzien van min. 15% groen
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie bevindt zich op een recente verkaveling gelegen tussen de
Deerlijksesteenweg en de N36. De woningen in de omgeving bestaan uit een mix van
vrijstaande, halfopen en rijwoningen.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Deze aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

Het betreft een open bebouwing, bestaande uit twee bouwlagen met een zadeldak.
De woning wordt ingeplant op 3m achter de rooilijn. De vrije zijstrook bedraagt 3m
aan beide zijden. De garagepoort bevindt zich ook op 3m achter de rooilijn.
De woning heeft een bouwdiepte van 12m op het gelijkvloers en op het verdiep.
De kroonlijsthoogte bedraagt 6m en de nokhoogte bedraagt 11,21m.
De woning wordt afgewerkt in gevelsteen: type “Quartis” (Vandersanden) Het is een
lichtbeige-grijze gevelsteen in combinatie met een donkere steen als gevelplint. Het
buitenschrijnwerk wordt voorzien in PVC (antraciet grijs/zwart). .
Er wordt een terras van 30m² aangelegd achteraan de woning. In de voortuin wordt
de toegang tot de voordeur en garage voorzien in waterdoorlatende verharding
(dolomiet of steenslag).
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 10 november 2019 tot en met 9 december 2019. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Het perceel paalt aan de achterzijde aan de N36. Er wordt om die reden advies
gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
Het Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Kortrijk heeft advies uitgebracht op
25 november 2019, ontvangen op 25 november 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:
De locatie is gelegen in het Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied
Kortrijk – MB 20.01.2006 – deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Deerlijksesteenweg – Smeyershof,
afgeleverd aan N.V. VILLABOUW F. BOSTOEN, dd. 06.04.2010 met ref.
5.00/34013/1178.1 – lot 28.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De voorschriften bepalen het volgende:
 Bouwkader voor open bebouwing
 Minstens één parkeerplaats per lot









Inplanting zoals op het verkavelingsplan, zijnde gevel tot 12 m breed, 3m
vrije zijstrook en bouwdiepte van 12m, inplanting op 3m van de rooilijn
Garages in te planten op min. 5m achter de rooilijn.
Kroonlijsthoogte max. 6m
Dakvorm vrij met helling tot 50°
Vloerpas max. 0,35m boven as wegenis
Er mag een oprit of parkeerzone en toegang tot de woning in de
voortuinstrook voorzien worden.
Voortuinstrook voorzien van min. 15% groen

De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling behoudens het
voorzien van de garage op min. 5m achter de rooilijn. Hiervoor wordt een
afwijking gevraagd. Er werd gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren
ingediend.
De afwijking wordt toegestaan, maar dit betekent dan wel dan de wagen niet
loodrecht voor de garagepoort kan geparkeerd worden. Indien dit wel gebeurt zal
de wagen voor een deel over het openbaar domein staan. De wagen moet dus
steeds in de garage worden geplaats, of de wagen moet worden geparkeerd op
een parkeerplaats naast de woning. Die parkeerplaats moet worden aangelegd in
waterdoorlatende verharding.
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 het Smeyershof 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 is een gescheiden rioolstelsel. Er is een hemelwaterput van 10.000l voorzien.
De infiltratievoorziening bedraagt 4m² en wordt ingeplant achter de woning. Er
wordt ook voorzien in een septische put. Die is in feite niet nodig.
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 omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving. In de omgeving bevinden er zich
nog vrijstaande woningen. De woning wordt opgetrokken op voldoende
afstand van de aanpalende bebouwing, zodat er geen abnormale hinder inzake
inkijk of afname (zon)licht kan ontstaan.
Er is geen verzwarende impact op de omgeving en het project is ook
verenigbaar met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect

Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.
-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning sluit aan bij die in de onmiddellijke omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
De woning bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak.
De woning wordt afgewerkt in gevelsteen: type “Quartis” (Vandersanden) Het
is een lichtbeige-grijze gevelsteen in combinatie met een donkere steen als
gevelplint. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in PVC (antraciet grijs/zwart).
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.
De wagen mag niet loodrecht voor de garage worden gestald, anders zou een
deel van de wagen op openbaar domein komen te staan. De wagen moet dus
steeds in de garage worden geplaats, of de wagen moet worden geparkeerd
op een parkeerplaats naast de woning.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend (geschrapt) inzake het bouwen van een vrijstaande
woning, gelegen in het Smeyershof 16 - 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. 25.11.2019, zoals toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te
maken van huidige beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
De oprit voor de garagepoort is slechts 3m diep. Dit betekent dat als een wagen,
met een normaal formaat, loodrecht voor de garagepoort wordt geplaatst, hij
deels op het openbaar domein komt te staan. Dit wordt niet toegestaan.
De wagen moet dus steeds in de garage worden geplaatst, of de wagen moet
worden geparkeerd op een parkeerplaats naast de woning. Die parkeerplaats
moet worden aangelegd in waterdoorlatende verharding.
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.
De bouwlijn (lijn voorkant gebouw) ten opzichte van de rooilijn (scheidingslijn
tussen openbaar domein en privaat perceel) dient uitgezet te worden door de
eigenaar/aannemer en vooraf de start der werken gecontroleerd te worden
door de architect opdat deze conform het opgemaakte bouwplan is. Het is de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect om de correcte
inplanting te verzekeren.
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 bestaande vakantiewoning + verbouwen bestaande
vakantiewoning + het uitbreiden met 2 bijkomende vakantiewoningen,
Iepersestraat 103 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019118119
2019/284
EPB-nummer: 2019_G_2019_118119.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 17 oktober 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21 oktober 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD
C
0128

G

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van bestaande vakantiewoning +
verbouwen bestaande vakantiewoning + het uitbreiden met 2 bijkomende
vakantiewoningen met als adres Iepersestraat 103 - 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):
Provinciaal
Ruimtelijk
Uitvoeringsplan

OPENRUIMTEKAMERS
GAVERS EN ESSER

RUP_30000_2
13_00135_00
001

Zone voor
bouwvrij agrarisch
gebied

De voorschriften van het Provinciaal RUP bepalen dat hier de basisrechten voor
zonevreemde woningen van toepassing zijn.
Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen:
In de woning, met inbegrip van de bijgebouwen kan, mits het bekomen van een
omgevingsvergunning, toeristische logies worden voorzien. Het gaat zowel om bed &
breakfast, vakantiewoning in bijgebouw, gastenkamers onder de volgende
voorwaarden:

-

Er moet steeds een woning (domicilie) aanwezig zijn.
Het gaat om maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden
Elke vorm van restaurant of café wordt uitgesloten
De aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Toerisme
Vlaanderen.
De functie wordt enkel toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex
bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie (= Een gebouw of
gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het
gebouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen
ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor de nieuwe functie.
Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de
bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en
gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse
comfort-, energie- of milieueisen.)

De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid.
2. Historiek
Op 24.06.1964 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een
melkhuis & hangaar (dossier 1964/100234).
Op 08.10.1997 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het verbouwen woonhuis.
(dossier 1997/103)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs de Iepersestraat in het buitengebied van Harelbeke. In de
nabijheid bevindt zich de N391, weilanden , een loods, een solitaire ééngezinswoning
en een aantal landbouwbedrijven.
Het gaat om een voormalige hoeve waarbij in 1997 een bouwvergunning werd
verleend voor verbouwen van het woonhuis en waarbij de agrarische activiteiten
werden stopgezet.
De site bestaat uit een ééngezinswoning met aangebouwde bergingen. Rechts van de
ééngezinswoning bevindt zich een alleenstaande loods. De loods heeft een
oppervlakte van 226,38m². De loods heeft een zadeldak met daarop zonnepanelen.
De kroonlijsthoogte bedraagt 4,70m en de nokhoogte 7,85m.
In een gedeelte van de loods werd in het verleden zonder vergunning een
vakantiewoning gecreëerd. De vakantiewoning heeft een oppervlakte van 77,98m².
De rest van de loods wordt gebruikt als atelier en stapelplaats.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het regulariseren van een bestaande vakantiewoning + het
verbouwen van bestaande vakantiewoning + uitbreiden met 2 bijkomende
vakantiewoningen.
De aanvrager wenst in de eerste plaats de ene vakantiewoning te regulariseren. Hij
wenst tevens die bestaande vakantiewoning te verbouwen. De woning wordt minder
diep, namelijk 9,30m ipv 14m, maar het slaapgedeelte wordt voorzien op het verdiep.
De oppervlakte van de woning bedraagt per bouwlaag 48,36m².

Tevens wenst de aanvrager in de loods nog 2 bijkomende gelijkaardige
vakantiewoningen onder te brengen. Achter de vakantiewoningen, maar nog in de
loods, wordt één polyvalente ruimte voorzien.
De loods is momenteel volledig bekleed met metalen golfplaten, houten beplanking.
Het dak is deels in vezelcement golfplaten en steeldeck platen.
De stallen binnenstructuur blijft behouden. De bouwheer voorziet heel wat ramen en
een glazenwand om licht binnen te trekken. De gevels worden herbekleed met
metalen golfplaten (kleur naturel). Er ontstaat zo een ‘industriële look’ in een groene
omgeving.
De toegangen naar de vakantiewoningen zijn vlak, enkel aan de inkomdeur is er een
opstand van 2cm. Voor mindervalide gebruikers kan er een slaapbank voorzien
worden in de leefruimte.
De toegang tot de vakantiewoningen en de 7 parkeerplaatsen in functie van de
vakantiewoningen worden aangelegd in verhard gras (waterdoorlatend).
Er wordt voorzien in een gescheiden rioolstelsel, regenwaterputten en het
perculatieveld. De vakantiewoningen zullen volledig functioneren met gezuiverd
regenwater. Bij hevig regenval wordt het overtollige water naar de aanpalende gracht
geloosd.
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 28 oktober 2019 tot en met 26 november 2019. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Omwille van de ligging in het agrarisch gebied en de zonevreemde functiewijziging
werd er op 21.102019 advies gevraagd aan het Departement Landbouw en Visserij.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft op 11.12.2019 op het omgevingsloket
een voorwaardelijk gunstig advies afgeleverd. Weliswaar buiten de termijn.
Als het advies wordt geopend blijkt het echter om een ongunstig advies te gaan.
Het advies meldt: “Een functiewijziging naar toeristisch verblijf is echter enkel
mogelijk voor behoorlijk vergunde gebouwen, zowel wat constructie als functie betreft
(zie art. 2§3 van het functiewijzigingsbesluit). Het inrichten van toeristische
verblijven kan bovendien enkel overwogen worden als de constructie geschikt is voor
deze nieuwe functie, wat betekent dat er geen ingrijpende werken mogen uitgevoerd
worden aan het gebouw om de nieuwe functie er te kunnen in onder brengen. In dit
geval worden de gevels volledig opnieuw opgericht, wat als ingrijpend aanzien kan
worden..… Het gaat om een sterke opwaardering van het bestaande gebouw
(voormalige landbouwloods uit minderwaardige materialen), niet om het
hergebruiken van een gebouw dat nog geschikt is om de voorziene functie
(toeristische verblijven) in onder te brengen.
Het Schepencollege volgt dit ongunstig advies niet.

De volledige staalconstructie wordt behouden, net als een gedeelte van het dak met
daarop de zonnepanelen.
De gevels worden inderdaad herbekleed, maar dit door middel van metalen platen.
Hier moet toch een verschil gemaakt tussen dit soort gevels en het volledig
hermetselen van de gevels.
In het verslag van de Vlaamse Regering inzake het besluit toelaatbare zonevreemde
functiewijzigingen wordt het bijmaken van raam- en deuropeningen niet als
ingrijpende verbouwing beschouwd.
Door het gebouw te gebruiken voor drie vakantiewoningen wordt toch het bestaande
gebouwenpatrimonium gevaloriseerd.
Het Schepencollege besluit dus dat de aanvraag voldoet aan het besluit inzake
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen.
Er werd advies gevraagd aan Toerisme Vlaanderen Logies. Toerisme Vlaanderen heeft
advies uitgebracht op 22 oktober 2019, ontvangen op 22 oktober 2019. De
eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.
Er werd advies gevraagd aan de Brandweer. HULPVERLENINGSZONE FLUVIA heeft
advies uitgebracht op 23 oktober 2019, ontvangen op 29 oktober 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:
De site is volgens het Provinciaal RUP “Openruimtekamers Gavers en Esser”
gelegen in een zone voor bouwvrij agrarisch gebied. De ééngezinswoning is dus
zonevreemd. De voorschriften van het Provinciaal RUP bepalen dat hier de
basisrechten voor zonevreemde woningen van toepassing zijn.
De werken gebeuren binnen het bestaande volume.
Er bestaat ook een uitvoeringsbesluit inzake zonevreemde functiewijzigingen.
Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen:
In de woning, met inbegrip van de bijgebouwen kan, mits het bekomen van een
omgevingsvergunning, toeristische logies worden voorzien. Het gaat zowel om bed
& breakfast, vakantiewoning in bijgebouw, gastenkamers onder de volgende
voorwaarden:
Er moet steeds een woning (domicilie) aanwezig zijn.
Het gaat om maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden
Elke vorm van restaurant of café wordt uitgesloten
De aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Toerisme
Vlaanderen.

-

De functie wordt enkel toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex
bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie (= Een gebouw of
gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan
het gebouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt
geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor de nieuwe
functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als
de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en
gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast kan worden aan
hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.)

De aanvraag voldoet aan de opgesomde voorwaarden uit het besluit.
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 Iepersestraat 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, regenwaterputten en het
perculatieveld. De vakantiewoningen zullen volledig functioneren met gezuiverd
regenwater. Bij hevig regenval wordt het overtollige water naar de aanpalende
gracht geloosd.
De toegang tot de vakantiewoningen en de 7 parkeerplaatsen in functie van de
vakantiewoningen worden aangelegd in verhard gras (waterdoorlatend).
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 gaat om het regulariseren van
een vakantiewoning binnen een bestaande loods en door verbouwingswerken
het creëren van twee bijkomende vakantiewoningen binnen het bestaande
volume van de loods.
De afstand tot de aanpalende gebouwen is voldoende groot, zodat er geen
uitzonderlijke hinder inzake inkijk of afname (zon)licht ontstaat.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er wordt
voorzien in 3 vakantiewoningen en er zijn 7 parkeerplaatsen op eigen terrein.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid

De schaal van de loods wijzigt niet. De werken gebeuren binnen het bestaande
volume. Er is op de site heel wat openruimte/tuin aanwezig.
-

Visueel-vormelijke elementen
De stalen binnenstructuur blijft behouden. De bouwheer voorziet heel wat
ramen en een glazenwand om licht binnen te trekken. De gevels worden
herbekleed met metalen golfplaten (kleur naturel). Er ontstaat zo een
‘industriële look’ in een groene omgeving.

-

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 toegangen naar de vakantiewoningen zijn vlak, enkel aan de inkomdeur is
er een opstand van 2cm. Voor mindervalide gebruikers kan er een slaapbank
voorzien worden in de leefruimte.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het regulariseren van
bestaande vakantiewoning + verbouwen bestaande vakantiewoning + het
uitbreiden met 2 bijkomende vakantiewoningen, gelegen in de Iepersestraat 103
- 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 TOERISME VLAANDEREN LOGIES
d.d. 22.10.2019, zoals toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te
maken van huidige beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van FLUVIA d.d. 23.10.2019, zoals
toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te maken van huidige
beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
Er moet steeds een woning (domicilie) aanwezig zijn. Elke vorm van restaurant
of café wordt uitgesloten. De polyvalente ruimte mag ook niet apart van de
logies worden verhuurd voor allerlei feestjes.
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake toegankelijkheid.
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 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. BISTIERLAND B.V.B.A.
& Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke: het bouwen
van 4 woningen, Klarinetstraat 1, 3, 5 en 7 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019147541
2019/329
EPB-nummer: 34013_G_2019_147541.
De aanvraag ingediend door

BISTIERLAND B.V.B.A., Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
&
Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 5 december 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 december 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1445

P 3

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 woningen met als adres
Klarinetstraat 1, 3, 5 en 7 - 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):
Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – MB 20.01.2006 –
deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nrs. 65A, 66A, 67A en 68A.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De twee halfopen woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een
zone: type III: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met of zonder garage in
het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 11,50m
– dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn toegestaan met een
totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee rijwoningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone: type
IV: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met achterliggende geclusterde
garages.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 11,50m

– dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn toegestaan met een
totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De woningen worden opgetrokken langs de Klarinetstraat en vormen één van de vele
projecten binnen een grote verkaveling. Alle loten liggen volledig op het grondgebied
van Harelbeke.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Het gaat om 2 halfopen woningen en 2 rijwoningen. De twee halfopen woningen
hebben een inpandige garage. Beide rijwoningen hebben een garage in de
achterliggende garagecluster.
De woningen worden ingeplant op min. 3m achter de rooilijn. De inpandige garages
zitten op 6m achter de rooilijn. De woningen bestaan als het ware uit anderhalve
bouwlaag met een zadeldak. Bij één woning (lot 65A) wordt er ook gewerkt met een
topgevel aan de voorzijde.
De bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt max. 11,75m. De
minimale kroonlijsthoogte bedraagt 3,53m en de maximale kroonlijsthoogte bedraagt
5,40m. De maximale nokhoogte bedraagt 9,90m. De dakhelling bedraagt varieert
tussen 45° en 50°.
De woningen worden deels opgetrokken in roodgeelbruine retro gevelsteen en deels
witte retro gevelsteen (grijs ingekleurd) De dakpannen zijn blauwzwart van kleur. Het
schrijnwerk is in grijs/beige en antraciet.
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 dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
In de project-MER-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten van het
voorgenomen project (dat onder het toepassingsgebied van bijlage III van het projectMER-besluit valt) niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.
De opmaak van een project-MER kan dus redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende

gegevens bevatten over aanzienlijke milieueffecten .Derhalve is de opmaak van een
project-MER niet nodig.
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 Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied
Kortrijk – MB 20.01.2006 – deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nrs. 65A, 66A, 67A en 68A
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De twee halfopen woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een
zone: type III: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met of zonder garage
in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m –
achtertuin bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen
– min. kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max.
nokhoogte: 11,50m – dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn
toegestaan met een totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee halfopen woningen zijn conform de voorschriften van de verkaveling en
worden opgetrokken binnen de voorziene bouwkader.
De twee rijwoningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone:
type IV: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met achterliggende
geclusterde garages.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m –
achtertuin bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen
– min. kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max.
nokhoogte: 11,50m – dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn
toegestaan met een totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee rijwoningen zijn conform de voorschriften van de verkaveling en worden
opgetrokken binnen de voorziene bouwkader.
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 Klarinetstraat 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 en een regenwaterput van
7.000L.
De afwatering van de verkaveling Bistierland op grondgebied Deerlijk en
Harelbeke werd opgenomen in de watertoets van gans het gebied. De daarin
opgenomen regenwaterafvoer houdt rekening met de oppervlakte van de
woningen, opritten en terrassen van alle woningen van de eerste en tweede fase.
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 omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving. De aanvraag is conform de
verkavelingsvoorschriften.
De woningen sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Er is geen
verzwarende impact op de omgeving en het project is ook verenigbaar
met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woningen sluit aan bij die in de onmiddellijke omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
De woningen worden deels opgetrokken in roodgeelbruine retro gevelsteen en
deels witte retro gevelsteen (grijs ingekleurd) De dakpannen zijn blauwzwart
van kleur. Het schrijnwerk is in grijs/beige en antraciet.
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 BVBA BISTIERLAND & mevr. Valcke Stephanie
inzake het bouwen van 4 woningen, gelegen in de Klarinetstraat 1, 3, 5 en 7 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.
De bouwlijn (lijn voorkant gebouw) ten opzichte van de rooilijn (scheidingslijn
tussen openbaar domein en privaat perceel) dient uitgezet te worden door de
eigenaar/aannemer en vooraf de start der werken gecontroleerd te worden
door de architect opdat deze conform het opgemaakte bouwplan is. Het is de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect om de correcte
inplanting te verzekeren.
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. BISTIERLAND B.V.B.A
& Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke: het bouwen
van een vrijstaande woning, Bistierland 4 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019148136
EPB-nummer: 34013_G_2019_148136.

Gemeentelijk dossiernummer
2019/330

De aanvraag ingediend door
BISTIERLAND B.V.B.A, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
&
Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 5 december 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 december 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1437

L 5

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande woning met als adres
Bistierland 4 - 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):
Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – MB 20.01.2006 –
deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nr. 327A
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De vrijstaande woning is gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone: type
I: Viergevelwoning met of zonder garage in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 12,50m
– dakhelling: max. 50° - voor percelen groter dan 500m² wordt een terras beperkt
tot max. 40m² - voor de garages is steeds een zone van 6m voorzien tussen rooilijn
en gevel.
De verkavelingsvoorschriften verplichten bovendien dat:
- één inheemse hoogstammige boom dient geplant te worden in de achtertuin.
- er door de eigenaars op de rooilijn een haag van het soort “ligustrum vulgare
Atrovirens” aangeplant wordt. De hoogte is vastgelegd op 1,2m.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De woning word opgetrokken langs Bistierland en vormt één van de vele projecten
binnen een grote verkaveling. Het lot ligt volledig op het grondgebied van Harelbeke.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning
De woning wordt opgetrokken op een perceel met een oppervlakte van 749m².
De woning wordt ingeplant op 5m achter de rooilijn en bestaat uit twee bouwlagen
met een zadeldak. De vrije zijstrook bedraagt min. 3m. De woning bevat een
inpandige garage.
De bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt 10,32m. De
kroonlijsthoogte bedraagt min. 4,14m en max. 5,60m. De nokhoogte bedraagt
9,52m. De dakhelling bedraagt max. 50°. Het terras achter de woning heeft een
oppervlakte van 29,24m²
De woning wordt in een gevelsteen type ‘oude Kwaremont’. Het schrijnwerk is zwart
van kleur. De dakpannen zijn een Brugsepan blauwgrijs genuanceerd.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
De locatie is gelegen in het Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied
Kortrijk – MB 20.01.2006 – deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nr. 327A
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De vrijstaande woning is gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone:
type I: Viergevelwoning met of zonder garage in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m –
achtertuin bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen
– min. kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max.
nokhoogte: 12,50m – dakhelling: max. 50° - voor percelen groter dan 500m²
wordt een terras beperkt tot max. 40m² - voor de garages is steeds een zone van
6m voorzien tussen rooilijn en gevel.
De verkavelingsvoorschriften verplichten bovendien dat:
- één inheemse hoogstammige boom dient geplant te worden in de achtertuin.
- er door de eigenaars op de rooilijn een haag van het soort “ligustrum vulgare
Atrovirens” aangeplant wordt. De hoogte is vastgelegd op 1,2m.
De woning wordt opgetrokken binnen de voorziene bouwkader en voldoet aan de
voorschriften met uitzondering van de plaatsing van de garage. De woning moet
1m achteruitschuiven zodat ook voldaan wordt aan de voorschriften.
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 Bistierland 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 en een regenwaterput van
7.000L.
De afwatering van de verkaveling Bistierland op grondgebied Deerlijk en
Harelbeke werd opgenomen in de watertoets van gans het gebied. De daarin
opgenomen regenwaterafvoer houdt rekening met de oppervlakte van de
woningen, opritten en terrassen van alle woningen van de eerste en tweede fase.
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 omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving, mits de woning op 6m achter de
rooilijn te plaatsen.
De woning sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Er is geen
verzwarende impact op de omgeving en het project is ook verenigbaar
met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning sluit aan bij die in de onmiddellijke omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
De woning wordt opgetrokken in een gevelsteen type ‘oude Kwaremont’. Het
schrijnwerk is zwart van kleur. De dakpannen zijn een Brugsepan blauwgrijs
genuanceerd.
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 BVBA BISTIERLAND & mevr. Valcke Stephanie
inzake het bouwen van een vrijstaande woning, gelegen in Bistierland 4 - 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 woning moet 1m achteruit worden geplaatst. Er moet dus een afstand van
6m tussen de rooilijn en de garage zijn.
Er dient één inheemse hoogstammige boom geplant te worden in de achtertuin.
Er moet door de eigenaars op de rooilijn een haag van het soort “ligustrum
vulgare Atrovirens” aangeplant wordt. De hoogte is vastgelegd op 1,2m.
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.
De bouwlijn (lijn voorkant gebouw) ten opzichte van de rooilijn (scheidingslijn
tussen openbaar domein en privaat perceel) dient uitgezet te worden door de
eigenaar/aannemer en vooraf de start der werken gecontroleerd te worden
door de architect opdat deze conform het opgemaakte bouwplan is. Het is de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect om de correcte
inplanting te verzekeren.
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
betreffende de omgevingsvergunning

uit

het

decreet

van

25

april

2014

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. BISTIERLAND B.V.B.A.
& Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke: het bouwen
van 4 woningen, Klarinetstraat 9, 11, 13 en 15 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2019145028
2019/332
EPB-nummer: 34013_G_2019_145028.
De aanvraag ingediend door
BISTIERLAND B.V.B.A., Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
&
Valcke Stephanie, Harpstraat 5 bus 001 - 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 5 december 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 december 2019.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1445

N 3

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 woningen met als adres
Klarinetstraat 9, 11, 13 en 15 - 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):
Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – MB 20.01.2006 –
deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nrs. 69A, 70A, 71A en 72A.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De twee halfopen woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een
zone: type III: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met of zonder garage in
het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 11,50m
– dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn toegestaan met een
totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee rijwoningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone: type
IV: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met achterliggende geclusterde
garages.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 11,50m
– dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn toegestaan met een
totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De woningen worden opgetrokken langs de Klarinetstraat en vormen één van de vele
projecten binnen een grote verkaveling. Alle loten liggen volledig op het grondgebied
van Harelbeke.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van 4 woningen.
Het gaat om 2 halfopen woningen en 2 rijwoningen. De 4 woningen hebben een
garage in de achterliggende garagecluster.
De woningen worden ingeplant op min. 3m achter de rooilijn. De woningen bestaan
uit anderhalve bouwlaag met een zadeldak. Bij één woning (lot 69A) wordt er ook
gewerkt met een topgevel aan de voorzijde.
De bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt max. 12,25m. De
minimale kroonlijsthoogte bedraagt 3,20m en de maximale kroonlijsthoogte bedraagt
5m. De maximale nokhoogte bedraagt 9,90m. De dakhelling bedraagt varieert tussen
45° en 50°.
De woningen worden deels opgetrokken in roodgeelbruine retro gevelsteen en deels
witte retro gevelsteen (grijs ingekleurd) De dakpannen zijn blauwzwart van kleur. Het
schrijnwerk is in grijs/beige en antraciet.
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 dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
In de project-MER-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten van het
voorgenomen project (dat onder het toepassingsgebied van bijlage III van het projectMER-besluit valt) niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.
De opmaak van een project-MER kan dus redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende
gegevens bevatten over aanzienlijke milieueffecten.Derhalve is de opmaak van een
project-MER niet nodig.
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 Gewestelijk RUP: afbakening regionaal stedelijk gebied
Kortrijk – MB 20.01.2006 – deelplan Bistierlant – plan 7M.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bistierlant, afgeleverd aan NV DSH, dd.
01.02.2011 met ref. 5.00/34013/1176.2 – loten nrs. 69A, 70A, 71A en 72A

De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van deze verkaveling.
De twee halfopen woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een
zone: type III: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met of zonder garage
in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m –
achtertuin bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen
– min. kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max.
nokhoogte: 11,50m – dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn
toegestaan met een totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee halfopen woningen zijn conform de voorschriften van de verkaveling en
worden opgetrokken binnen de voorziene bouwkader.
De twee rijwoningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone:
type IV: Drie- en tweegevelwoning in groepsverband met achterliggende
geclusterde garages.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m –
achtertuin bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen
– min. kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max.
nokhoogte: 11,50m – dakhelling: max. 50° - Standvensters en dakkapellen zijn
toegestaan met een totale maximale breedte van 50% van de noklengte.
De twee rijwoningen zijn conform de voorschriften van de verkaveling en worden
opgetrokken binnen de voorziene bouwkader.
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 Klarinetstraat 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 en een regenwaterput van
7.000L.
De afwatering van de verkaveling Bistierland op grondgebied Deerlijk en
Harelbeke werd opgenomen in de watertoets van gans het gebied. De daarin
opgenomen regenwaterafvoer houdt rekening met de oppervlakte van de
woningen, opritten en terrassen van alle woningen van de eerste en tweede fase.

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 omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving. De aanvraag is conform de
verkavelingsvoorschriften.
De woningen sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Er is geen
verzwarende impact op de omgeving en het project is ook verenigbaar
met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woningen sluit aan bij die in de onmiddellijke omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
De woningen worden deels opgetrokken in roodgeelbruine retro gevelsteen en
deels witte retro gevelsteen (grijs ingekleurd) De dakpannen zijn blauwzwart
van kleur. Het schrijnwerk is in grijs/beige en antraciet.
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 BVBA BISTIERLAND & mevr. Valcke Stephanie
inzake het bouwen van 4 woningen, gelegen in de Klarinetstraat 9, 11, 13 en 15 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.
De bouwlijn (lijn voorkant gebouw) ten opzichte van de rooilijn (scheidingslijn
tussen openbaar domein en privaat perceel) dient uitgezet te worden door de
eigenaar/aannemer en vooraf de start der werken gecontroleerd te worden
door de architect opdat deze conform het opgemaakte bouwplan is. Het is de
verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect om de correcte
inplanting te verzekeren.
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. Katholiek
Basisonderwijs Harelbeke & Coopman Johan, Tuinstraat 20 - 8530
Harelbeke: het bouwen van een nieuw sanitair blok bij een school,
Tuinstraat 21 - 8530 Harelbeke.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2019148270

Gemeentelijk dossiernummer
2019/331

De aanvraag ingediend door
Katholiek Basisonderwijs Harelbeke, Tuinstraat 20 – 8530 Harelbeke
&
Coopman Johan, Tuinstraat 20 - 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 5 december 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 december 2019.
De aanvraag heeft betrekking op
volgend terrein :HARELBEKE 1
AFD

A

0690

R

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuw sanitair blok bij een
school met als adres Tuinstraat 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):
Gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)

STATIONSPLEIN

RUP_34013_214
_00019_00001

Zone voor
gemeenschapsfuncties

De voorschriften laten alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het aanbieden van gemeenschapsfuncties toe.
De voorschriften bepalen dat 60% van het perceel mag bebouwd worden.
Er worden max. 3 bouwlagen toegelaten, met verplicht plat dak.

2. Historiek
Op 29.04.1964 werd een bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de trapzaal
(dossier 1964/100158)
Op 28.07.1964 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
ontvangsthall (dossier 1964/92)
Op 10.04.1968 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
kleuterschool (dossier 1968/82)
Op 12.09.1989 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een traphal.
Op 04.09.2002 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van 2 open overkappingen en rooien hoogstam (dossier 2002/215)
Op 01.10.2003 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het
verbouwen van schoolgebouw (dossier 2003/243)
Op 02.02.2010 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van een kinderdagverblijf (dossier 2009/326)
Op 06.08.2018 werd akte genomen van de melding voor het plaatsen van een nieuw
raam (dossier 2018/192).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het betreft een schoolgebouw gelegen in de Tuinstraat in het centrum van Harelbeke.
De school bestaat uit een aanéénschakeling van diverse gebouwen. Op het einde van
het perceel ligt het kinderdagverblijf, dat wordt ontsloten via de Ballingenweg.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw sanitair blok bij een school.
Het sanitair blok is voorzien aan de achterkant van het schoolgebouw, nabij het
kinderdagverblijf. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt 1,59m en min. 2,70m
van de school.
Het sanitair blok zal bestaan uit een rechthoekig volume van één bouwlaag met een
plat dak. De oppervlakte bedraagt 29,93m². De bouwhoogte bedraagt 3m.
Het sanitair blok wordt bekleed met een gevelbekleding volkern grijs en het
schrijnwerk wordt voorzien in PVC donkergrijs van kleur.
Het sanitair is twee gedeeld, een deel voor jongens en een deel voor meisjes. Er zijn
telkens 6 toiletten, goed voor 90 jongens en 90 meisjes.
In de bestaande schoolgebouwen is er reeds een toilet voor mindervaliden voorzien.
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 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 schoolgebouw is volgens het RUP “Stationsplein” gelegen in een zone voor
gemeenschapsfuncties.
De voorschriften laten alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig
zijn voor het aanbieden van gemeenschapsfuncties toe.
De voorschriften bepalen dat 60% van het perceel mag bebouwd worden. De
perceelsoppervlakte is circa 8.718m² volgens de ontwerper. De bebouwing en de
verharding + het sanitair blok bedraagt 4.188m², wat 48% betekent.
Er worden max. 3 bouwlagen toegelaten, met verplicht plat dak.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
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 Tuinstraat 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 gaat om een sanitair blok dat
wordt gebouwd in functie van de bestaande school. M.a.w. het voorzien van
een sanitair blok bij de school past in die omgeving.
Het kleine bijgebouw wordt geplaatst achter het schoolgebouw, waardoor het
straatbeeld niet wijzigt.
De plaats waar het sanitair blok wordt voorzien is ook niet storend en zorgt
niet voor abnormale hinder inzake inkijk of afname (zon)licht. Het project is
verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
///

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
Het sanitair blok bestaat uit één bouwlaag met een plat dak. Het sanitair blok
wordt bekleed met een gevelbekleding volkern grijs en het schrijnwerk wordt
voorzien in PVC donkergrijs van kleur.
Het gaat om een kwalitatief en esthetisch 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 door VZW Katholiek Basisonderwijs Harelbeke &
Johan Coopman inzake het bouwen van een nieuw sanitair blok bij een school,
gelegen te Tuinstraat 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.
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Bouwberoep bij de Deputatie door (geschrapt) tegen de
omgevingsvergunning afgeleverd door het Schepencollege aan (geschrapt)
voor het herbouwen van een opslagloods, aanleg erfverharding en
dichtmaken opening loods, Heerbaan 266 - 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Schepencollege heeft op 17.09.2019 de omgevingsvergunningsaanvraag op naam
van (geschrapt) voor het herbouwen van een opslagloods, aanleg erfverharding en
dichtmaken opening loods in de Heerbaan 266 goedgekeurd.
Er werd een beroep ingediend tegen de afgeleverde vergunning.
Het beroepschrift beschrijft eerst een overzicht van alle planologische initiatieven die er
in het verleden zijn geweest en alle schendingen ervan.
Het beroepsschrift meldt:
- Onregelmatige procedure:
 De aangeduide woonplaats klopt niet/ Het is 8791 Beveren-Leie en niet 8790
Waregem
 De aanvrager woont niet op de Heerbaan en het terrein is niet afgesloten. De
toestand is dus uitermate onveilig voor de buurt
 De hoofdactiviteit is niet herstellen van landbouw- en tuinmateriaal, maar een
industrieel vastgoedproject en de exploitatie van een stort
 De aanvraag laat de nagestreefde omzetting in artisanale zon e of in
industriegebied van het woon- en bosgebied toe. Het plan klopt niet, noch met de
opdeling in woongebied en bosgebied, noch met het BPA nr.6
1.
- De aanvraag is strijdig met eerdere beslissingen.
 Stort achter de gebouwen is nog steeds aanwezig
 In 2008 werd beslist dat de loods moest worden opgetrokken in prefab-panelen
met rode baksteentint. Ruim 11 jaar later kan men niet, zonder in strijd te komen
met de beslissing van 04.11.2008 en andere materialen toelaten. De vergunning
verlenende overheid dient haar eigen beslissingen te respecteren.
 De aanvrager lapt nog steeds allerlei milieuvoorschriften aan zijn laars en maakt
geen aanstalten om op te ruimen.
 De aanvraag is in strijd met de verkavelingswijziging van 13.09.1996
2.
- De vergunning is strijdig met de bepalingen van het BPA 61 Zonevreemde bedrijven.
 Er gebeurt geen optimale integratie met de buurt
 Er wordt geen groenscherm voorzien aan de kant van de bewoning
 Er wordt onwettig toegang genomen via het perceel Heerbaan 264 door het
bosgebied
3.
- De vergunning is onverenigbaar met de onmiddellijke omgeving en strijdig met de
goede ruimtelijke ordening.
- Het BPA nr. 61 is volstrekt onwettig. Het BPA miskent het gewestplan en de verkaveling
en de goede plaatselijke aanleg en ruimtelijke ordening
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het bouwberoep door (geschrapt) tegen de
omgevingsvergunning afgeleverd door het college d.d. 17.09.2019 aan (geschrapt) voor
het herbouwen van een opslagloods, aanleg erfverharding en dichtmaken opening loods,
Heerbaan 266 – 8530 HARELBEKE.
Artikel 2:
Het college wenst niet gehoord te worden.
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Huisnummering meergezinswoningen Vissersstraat 81 -82 te HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 16.04.2019 werd door het Schepencollege een stedenbouwkundige vergunning
verleend aan BIMMO, Britselei 19 – 2000 ANTWERPEN voor het bouwen van 38
appartementen met halfondergrondse kelder in de Vissersstraat 81 -82 te HARELBEKE.
Het gaat om een gemeenschappelijk sokkel, bestaande uit meergezinswoningen van elk
19 woongelegenheden. Er wordt dus gewerkt met twee ingangen en dus twee
basisnummers, namelijk Vissersstraat 81 en 82.
Aldus wordt de nummering als volgt voorgesteld (zie plan):
Blok A:
Gelijkvloers:
App. A.0.1: Vissersstraat 81/001
App. A.0.2: Vissersstraat 81/002
App. A.0.3: Vissersstraat 81/003

Blok B:
Gelijkvloers:
App. B.0.1: Vissersstraat 82/003
App. B.0.2: Vissersstraat 82/002
App. B.0.3: Vissersstraat 82/001

Eerste verdieping:
App. A.1.1: Vissersstraat
App. A.1.2: Vissersstraat
App. A.1.3: Vissersstraat
App. A.1.4: Vissersstraat

81/101
81/102
81/103
81/104

Eerste verdieping:
App. B.1.1: Vissersstraat
App. B.1.2: Vissersstraat
App. B.1.3: Vissersstraat
App. B.1.4: Vissersstraat

82/104
82/103
82/102
82/101

Tweede verdieping:
App. A.2.1: Vissersstraat
App. A.2.2: Vissersstraat
App. A.2.3: Vissersstraat
App. A.2.4: Vissersstraat

81/201
81/202
81/203
81/204

Tweede verdieping:
App. B.2.1: Vissersstraat
App. B.2.2: Vissersstraat
App. B.2.3: Vissersstraat
App. B.2.4: Vissersstraat

82/204
82/203
82/202
82/201

Derde verdieping:
App. A.3.1: Vissersstraat
App. A.3.2: Vissersstraat
App. A.3.3: Vissersstraat
App. A.3.4: Vissersstraat

81/301
81/302
81/303
81/304

Derde verdieping:
App. B.3.1: Vissersstraat
App. B.3.2: Vissersstraat
App. B.3.3: Vissersstraat
App. B.3.4: Vissersstraat

82/304
82/303
82/302
82/301

Vierde verdieping:
App. A.4.1: Vissersstraat 81/301

Vierde verdieping:
App. B.4.1: Vissersstraat 82/404

App. A.4.2:
App. A.4.3:
App. A.4.4:

Vissersstraat 81/302
Vissersstraat 81/303
Vissersstraat 81/304

App. B.4.2:
App. B.4.3:
App. B.4.4:

Vissersstraat 82/403
Vissersstraat 82/402
Vissersstraat 82/401

Naast de bevoegde gemeentelijke diensten worden eveneens de nutsmaatschappijen, de
betrokken overheidsdiensten en andere dienstverlenende maatschappijen alsook de
bouwheer van deze beslissing in kennis gesteld.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot nummering van de
meergezinswoningen in de Vissersstraat 81-82.
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Leiewerken. Bedieningsgebouw.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van 9.07.2019 besliste het college tot bereidheid tot het overwegen van het
laten staan van de huidige bedieningscontainers voor een termijn van 5 jaar (vanaf
heden) op de parking van TSAS mits compensatie.
De Vlaamse Waterweg stuurde per mail van 4.10.2019 een voorstel van een forfaitaire
compensatie van 20 000 euro aan de stad, d.i. het bedrag dat Leieland in mindering
brengt voor het niet moeten voorzien van het tijdelijke bedieningsgebouw (tijdelijk in de
zin van ‘tot het vinden van een definitieve locatie’ in tegenstelling tot de huidige
oplossing tijdens de werken) langs de Leie.
Een tweede voorstel werd overgemaakt op 6.12.2019 na bespreking, en omvat het
gegeven dat de THV Leieland op eigen kosten een nieuwe, conforme wenteltrap
installeert (leveren en plaatsen) als toegang tot de te herplaatsen hefportiek. Dit
voorstelt wordt vergezeld met een referentiefoto van de te plaatsen trap en een mail
waarin gesteld wordt met de technische vereisten van de trap, dat het verder ontwerp
pas verder gaat na bestelling (nu offertefase, later pas ontwerpfase) en de betrokkenheid
van de architect (Zwarts & Jansma).
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord met het laten staan van het bedieningsgebouw op de parking
van ‘t SAS voor een periode van 5 jaar (2020 tem 2024), wat enerzijds inhoudt dat het

gebouw blijft staan binnen de huidig uitgevoerde Leiewerken van de THV Leieland en
anderzijds inhoudt dat de Vlaamse Waterweg uiterlijk 31.12.2024 het tijdelijk
werfbedieningsgebouw verwijderd van de parking i.f.v. een dan verder onderzochte
definitieve oplossing voor de bediening van de sluis.
Het college gaat akkoord met de geboden compensatie van een wenteltrap als toegang
tot het hefportiek zonder enige kosten t.a.v. de stad, noch van de THV Leieland, noch
van De Vlaamse Waterweg.
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Tuinbouwstraat. Nieuw voorstel.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het college van 11.06.2019 werd een verkavelingsvoorstel voor het binnengebied
Tuinbouwstraat voorgelegd. Dit werd niet weerhouden door het gebrek aan kwaliteit dat
wel in de inrichtingsstudie en ontwerp-rooilijnplan voorzien werd.
In huidig nieuw verkavelingsvoorstel komen verschillende onjuistheden terug, maar er
wordt wel voorzien in meer openbare ruimte, weliswaar op de verkeerde locatie. Mits het
schuiven van de loten 10 tem 14 kan de openbare ruimte als groen en
infiltratievoorziening langs de wegenis voorzien worden. Verder ontbreken de correcte
aansluitingen van wegenis naar de aanpalende percelen, wat aangepast moet worden.
Een terugkerend item is de ontsluiting van loten 1 tem 3 en 15 tem 17. Deze weg was
ontworpen in de inrichtingsstudie als een smalle groene fietsdoorsteek, niet toegankelijk
voor gemotoriseerd verkeer, naar de fietsas ipv een nu voorgestelde reguliere brede
wegenis. Dit laatste heeft als risico dat er toch een vraag tot doorgaand verkeer naar de
Tuinbouwstraat (hoek rechtsom) kan gegenereerd worden. Echter, gezien de ontsluiting
voor deze loten nog op geen enkele goede manier opgelost werd in de voorstellen, wordt
het college gevraagd om de ontwikkelaar toe te laten dit verbindingsstuk groen in te
richten met enkel de noodzakelijke verharding voor de fiets en bewoner (tegelspoor).
In het plan is niet duidelijk hoe de verbreding van de Tuinbouwstraat op de private
achtertuinen gerealiseerd wordt, een vereiste volgens de vorige beslissing van het
college (‘verbreed worden op initiatief van en gefinancierd door de verkavelaar’).
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord met een aangepaste versie van het ingediende
verkavelingsvoorstel, meerbepaald het voorzien van de nodige openbare ruimte voor
groen en infiltratie bij de wegenis, het voorzien van de juiste aansluitingen van de
wegenis naar de aanpalers volgens het ontwerp-rooilijnplan en een kwalitatieve groene
inrichting van de wegenis bij de loten 1-3.
Artikel 2:
Het college benadrukt zijn standpunt over de verbreding van de Tuinbouwstraat zoals in
de vorige beslissing.

Wonen
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Verslag dagelijks bestuur Woonwijs. Kennisname.

Neemt kennis van het verslag van 21.11.2019 van het dagelijks bestuur van Woonwijs
met volgende agendapunten:
1. Acties ‘subsidiedossier 2020-2025’
2. Praktische zaken i.v.m. aansluiting Zwevegem
3. Varia
Patrimonium
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PPS Marktcentrum. Kennisname van het verslag van de
stuurgroepvergadering van 26.11.2019 en van de nieuwe stuurgroepdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Conform het op 19.01.2016 goedgekeurde ‘Plan van Aanpak en de Organisatiestructuur’
vonden reeds diverse stuurgroepvergaderingen plaats in de loop van 2016, 2017, 2018
en 2019.
Thans wordt ter kennisgeving aan het college het verslag voorgelegd van:
•
het stuurgroep-overleg van 26.11.2019 (aangeleverd via Immogra).
Het eerstvolgend stuurgroep-overleg is gepland op 13.01.2020.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van:
•
•

het verslag van het stuurgroep-overleg van 21.11.2019.
de eerstvolgende stuurgroep op 13.01.2020.
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Verslag Raad van Bestuur bouwmaatschappij Mijn Huis van 26 november
2019. Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het volledige (na vraag van het stadsbestuur) verslag van de vergadering van
26.11.2019 van de Raad van Bestuur van de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis wordt
aan het college voorgelegd. Volgende agendapunten hebben betrekking op het
stadsbestuur Harelbeke:
3.1.1. Harelbeke, Zuidstraat – stand van zaken
toelichting : zie verslag Mijn Huis.
3.1.4. Bavikhove, Vierkeerstraat fase 1 – stand van zaken
toelichting : zie verslag Mijn Huis.
3.4. Harelbeke, klooster Marktstraat – erfpacht oprit
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
november 2019.
DEPARTEMENT FACILITY
Facility - Overheidsopdrachten
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Project maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 2020 (januari
t.e.m. maart). Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning
(14.588 euro + 0% btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Voor de ondersteuning van een vrijetijdswerking ten behoeve van maatschappelijk
kwetsbare jongeren werkt Stad Harelbeke sinds 2012 met Arktos vzw.
In het strategisch meerjarenplan werd onder beleidsdoelstelling 8, actieplan 8.4, actie
8.4.1 opgenomen: ‘Initiatieven ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren,’. Het project werd telkens verlengd.
In het strategisch meerjarenplan is opgenomen om het project ter bevordering van de
integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Harelbeke verder te

zetten voor de volgende zes jaar. Om dit contract toe te wijzen aan een partner is het
nodig dat er – conform de wet op de overheidsopdrachten – een procedure wordt
opgestart waarbij verschillende partners de kans hebben om een offerte in te dienen.
Om de continuïteit van de werking te garanderen, wordt voorgesteld om een contract van
3 maand af te sluiten met Arktos vzw – de partner die op vandaag instaat voor het
project. Deze periode geeft ons de tijd om de opdracht voor de komende 6 jaar uit te
schrijven en de procedure door te voeren in functie van het toewijzen van het contract
aan een partner. De werking stopzetten op 01.01.2020 tot de toewijzing van het project
aan een partner zou een zeer nefast effect hebben op de werking.
In het kader van de opdracht “Project maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
2020 (januari t.e.m. maart)” werd een technische beschrijving met nr. NH-623 opgesteld
door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
De uitgave voor deze opdracht voor 3 maanden 2020 wordt geraamd op € 11.570,25
excl. btw of € 14.000,00 incl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Arktos vzw, Fortstraat 128 bus 4 te 8400 Oostende werd uitgenodigd om een offerte in te
dienen.
Er werd 1 offerte ontvangen van Arktos vzw, Fortstraat 128 bus 4 te 8400 Oostende
(€ 14.588,00 incl. btw 0% btw).
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte, zijnde Arktos vzw, Fortstraat 128 bus 4 te 8400 Oostende, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 14.588,00 incl. btw (0% btw).
De financieel directeur verleende een visum op 10 december 2019.
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 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 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.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De technische beschrijving met nr. NH-623 en de raming voor de opdracht “Project
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 2020 (januari t.e.m. maart)”, opgesteld
door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd.
De raming bedraagt € 11.570,25 excl. btw of € 14.000,00 incl. btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
De ondernemer Arktos vzw, Fortstraat 128 bus 4 te 8400 Oostende wordt uitgenodigd
om een aangevulde offerte in te dienen.
Artikel 4:
Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Arktos vzw,
Fortstraat 128 bus 4 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 14.588,00 incl. btw (0% btw).
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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(geschrapt)

Personeel
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Bestendiging aanstelling tijdelijke vakmannen (D1-D3), binnen het
departement facility.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18.06.2019 (geschrapt)
aangesteld als tijdelijk vakman ‘magazijnier’ (D1-D3), met ingang van 20.06.2019 tot en
met 31.12.2019. De vervanging gebeurde om de langdurige afwezigheid wegens ziekte
van (geschrapt), vakman ‘magazijnier’ (D1-D3) op te vangen. Oorspronkelijk gebeurde
deze vervanging tijdelijk door (geschrapt).
(geschrapt) slaagde als enige kandidaat in de selectieprocedure voor vakman ‘poets’
(D1-D3) en werd door het college in zitting van 18.06.2019 aangesteld als deeltijds
vakman ‘poets’ (D1-D3), met ingang van 20.06.2019 voor een periode van onbepaalde
duur.

Op vraag van departementshoofd de heer Frederique Christiaens heeft het college
eveneens op 18.06.2019 (geschrapt) een bijkomend deeltijds tijdelijk contract
aangeboden met ingang van 20.06.2019 tot en met 31.12.2019 en wel om volgende
redenen :
Er werd vooropgesteld om deze 38 uren over 2 medewerkers te spreiden, wat – gezien
het selectieresultaat - niet mogelijk was.
Na evaluatie oordeelt de facilitaire dienst dat - gezien de werklast die de
doorstroomwoningen en LOI met zich meebrengt - het zeker wenselijk is om 1,5 VTE
vakman ‘poets’ (D1-D3) permanent in te vullen.
Ondertussen werd met ingang van 01.08.2019 (geschrapt) vervroegd op pensioen
gesteld wegens medische redenen, en kan de functie van vakman ‘magazijnier’ (D1-D3)
opnieuw vacant verklaard worden.
In het voorjaar 2020 staan 2 selectieprocedures gepland :
1. Vakman ‘magazijnier’ (D1-D3);
2. Vakman ‘poets’ (D1-D3).
In afwachting van een duurzame invulling van 1VTE vakman ‘magazijnier’ (D1-D3) en 1
VTE vakman ‘poets’ (D1-D3), wordt voorgesteld het voltijds contract van (geschrapt) te
verlengen tot en met 30.04.2020 en het deeltijds contract van (geschrapt) te verlengen
tot en met 31.03.2020.
Betrokkene zijn bereid om deze tijdelijke verlengingen verder te vervullen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:


Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 56 § 3,2°;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan als tijdelijk vakman ‘magazijnier’ (D1-D3) voor een periode van
bepaalde duur en dit met ingang van 01.01.2020 tot en met 30.04.2020.
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 38 uur per week.
Met wederzijds akkoord wordt het huidig contract onbepaalde duur van (geschrapt) als
onderhoudsmedewerker (E1-E3) verder tijdelijk geschorst met ingang van 01.01.2020
tot en met 30.04.2020. Dit om de tijdelijke opdracht van vakman ‘magazijnier’ (D1-D3)
verder op te nemen.
Artikel 2:
Stelt (geschrapt), aan als tijdelijk vakman ‘poets’ (D1-D3) voor een periode van
bepaalde duur en dit met ingang van 01.01.2020 tot en met 31.03.2020.
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 19 uur per week.

25

Bestendiging aanstelling onderhoudsmedewerker poets (E1-E3), binnen
het departement facility.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 03.09.2019 (geschrapt)
aangesteld als tijdelijk onderhoudsmedewerker ‘poets’ (E1-E3) met een prestatie van
19u/38, met ingang van 02.09.2019 voor een periode van bepaalde duur.
Deze aanstelling loopt ten einde op 31.12.2019.
Vanuit het departement facility, afdeling poets, wordt gevraagd om het contract van
(geschrapt) met 5 maanden te verlengen en wel om volgende redenen :
 betrokkene kent zeer goed de werking in het stadhuis;
 is een zéér goede poetsdame, (zij is een meerwaarde voor ons stadhuis).
 vervangt momenteel (geschrapt) voor de duur van haar progressieve
tewerkstelling (15u/38). Zo heeft (geschrapt) een mooi urenpakket en kan zij
bijspringen waar nodig.
 gaat met pensioen in juni 2020 en is bereid tot aan haar pensioen de vervanging
op zich te nemen.
 komt op aanvraag extra voor vergaderingen etc.
 kan werken met de schrobschuurmachine, digitale koffieautomaten, nieuwe
poetsmethodes, etc.
(geschrapt) is zeer enthousiast op deze opdracht verder uit te voeren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
 Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. inzonderheid art. 56 § 3,2°;
 Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt mevrouw (geschrapt) aan als tijdelijk onderhoudsmedewerker ‘poets’
(E1-E3) voor een periode van bepaalde duur met ingang van 01.01.2020.
De prestaties van betrokkene worden op 19 uren per week vastgesteld.
Deze aanstelling neemt van rechtswege en zonder opzeggingstermijn een einde op
31.05.2020.

26

Vacant verklaring 0,3 VTE functie van administratief medewerker en
aanstelling contractueel administratief medewerker (C1-C3).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 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 de gemeenteraad 14.09.2015 en 15.07.2019 werden een aantal
wijzigingen met betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad
doorgevoerd.
Sinds 09.01.2017 heeft (geschrapt) de dienst burgerzaken deeltijds versterkt – dit om
het achterstallig werk met betrekking tot de begraafplaatsen binnen de dienst weg te
werken. Dit project werd aanvankelijk voltijds – en vanaf 22.01.2018 nog deeltijds door
de heer Verschaete opgevolgd.
(geschrapt) slaagde in 2017 in een selectieprocedure van administratief medewerker
(C1-C3) en werd opgenomen op de wervingsreserve.
(geschrapt) voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden en komt in aanmerking voor een
aanstelling op contractuele basis voor onbepaalde duur.
Het volledig dossier, alsmede het individuele dossier van de kandidaten, hebben ter
beschikking gelegen van de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Vanaf 22.01.2018 werd (geschrapt) voor onbepaalde duur aangesteld binnen de dienst
burgerzaken en dit met een prestatiebreuk van 19/38e.
Daarbij had (geschrapt) ook een deeltijds contract bepaalde duur voor afwezigheden
binnen de dienst te ondervangen. Deze afwezigheden liepen ten einde, (geschrapt) kreeg
verschillende arbeidsovereenkomsten waardoor de stad rekening diende te houden met
een opzegtermijn van 12 weken. Deze opzegtermijn ging in op
28.10.2019 en loopt af op 19.01.2020.
Binnen het archief is momenteel 0.3VTE beschikbaar sinds de pensionering van
(geschrapt) en kan terug vacant verklaard worden. Er wordt voorgesteld om deze 0.3VTE
structureel in te vullen door (geschrapt) en dit met ingang van 20.01.2020.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 56,§3
Rechtspositiereling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Er wordt 0,3 VTE functie van administratief medewerker (C1-C3) vacant verklaard met
onmiddellijke ingang.
Artikel 2:
Stelt (geschrapt) aan als contractueel administratief medewerker (C1-C3), binnen de
dienst archief, departement Vrije Tijd, met ingang van 20.01.2020 voor onbepaalde duur.
Artikel 3:
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 0,3 VTE.
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Geldigheid lopende werfreserves van de stad.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het decreet van 22.12.2017 met betrekking tot het decreet lokaal bestuur stelt een
intense samenwerking tussen gemeente en OCMW voorop. Een eengemaakt organogram,
gemeenschappelijke politieke en ambtelijke aansturing moeten deze inkanteling mee
vorm geven.
In functie van deze nieuwe eengemaakte organisatie wordt voorgesteld om de bestaande
werfreserves van de stad voor de gemeenschappelijke graden open te stellen voor beide
organisaties.
Dit openstellen van deze lopende werfreserves moet bijdragen aan het bieden van een
antwoord aan wederzijdse personeelsbehoeften.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De lopende werfreserves binnen de stad worden met onmiddellijke ingang opengesteld
naar tewerkstelling binnen het Huis van Welzijn.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Kerkfabriek St-Rita. Opvraging investeringstoelage 2019.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 5 december 2019 heeft de stad een mail ontvangen van de kerkfabriek Sint-Rita met
de vraag om de toelage voor uitgevoerde investeringen te betalen.
Het betreft 2 investeringen:
- Herstellen van de kruisweg – kostprijs 11.132,00 euro
- Up to date brengen van de luidinstallatie – kostprijs 14.886,63 euro
In het budget (wijziging) 2019 heeft de kerkfabriek Sint-Rita het volgende voorzien:
- Investeringsontvangsten MAR 3100 ‘hoofdgebouw erediensten’ 40.169,72 euro
- Investeringsuitgaven MAR 4100 ‘grote herstellingen – hoofdgebouw van de
eredienst’ 27.000,00 euro
De stad Harelbeke zal gebruik maken van het voorziene budget ten bedrage van
75.823,95 euro op rekening 664405 (toegestane investeringssubsidies aan besturen van
de eredienst, beleidsitem 079030 (Sint-Rita) om deze facturen 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-Rita van de toelage
voor uitgevoerde investeringen voor een bedrag van 26.018,63 euro.
Artikel 2:
Onderhavig besluit zal ter kennisgeving aan de betrokken kerkfabriek worden
overgemaakt.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvraag evenement. Straatfeest Haringstraat 28 december 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 9 december 2019 werd via het evenementenloket een aanvraag ingediend.
Inlichtingen over het evenement

Aard
Plaats
Wanneer

Straatfeest Haringstraat
Haringstraat 42-44, Bavikhove
28 december 2019 van 16 tot 23 uur

Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Aanvrager vraagt hiervoor aan:
- privatieve inname openbaar domein
- machtiging voor verkoop sterke drank
Aanvraag privatieve inname 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 signalisatieplan werd ingetekend in EagleBe onder het nummer 1111294.
Het advies van de noodplanning wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig
mits het naleven van de tips op https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig. De
organisator moet tevens een risico-analyse, een actieplan weersextremen, een plan met
aanduiding opstelling en evacuatiewegen opmaken.
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.

Aanvraag verkoop sterke drank
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: privatieve inname openbaar domein
Verleent machtiging aan (geschrapt) om het straatfeest te organiseren op 28 december
2019 in de Haringstraat ter hoogte van huisnummers 42-44 en dus privatief in te nemen.
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
verkeers- en 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.
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.
De adviezen van de lokale politie en van de noodplanning dienen nageleefd te
worden.

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 2: machtiging verkoop sterke drank
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele
drankgelegenheid aan.
Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.
Artikel 3:
De aanvrager moet voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die
sedert 1 januari 2013 gelden. Neem hiervoor contact 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 te 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 evenement. Pre-oudejaar@JH De Salamander op 30 december
2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 9 december 2019 werd via het evenementenloket een aanvraag ingediend.
Inlichtingen over het evenement
Aard
Plaats
Wanneer

Pre-oudejaar@JH De Salamander
Marktstraat 98c, 8530 Harelbeke
30 december 2019 vanaf 20 uur

Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Aanvrager vraagt hiervoor aan:
- niet-ingedeelde muziekactiviteit
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het advies van de noodplanning wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig
mits het naleven van de tips op https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig.
Aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek. Het gewenste
geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min en vindt plaats in
open lucht en lokaal.
De milieudienst stelt voor om toelating te verlenen. De bepalingen van art. 38 inzake
nachtlawaai en art. 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn
van toepassing.
De toelating wordt verleend mits de voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau
worden nageleefd (vermeld in het besluit).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het decreet van 26 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
- De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. van Vlarem II waarbij het College van
Burgemeester en Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal

geluidsniveau voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92
dB(A).
- De Algemene Politieverordening van de stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1: niet-ingedeelde muziekactiviteit
Aan (geschrapt) (JH De Salamander) wordt toelating verleend voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens Pre-oudejaar@JH De Salamander op 30 december
2019. De activiteit vindt plaats in open lucht en lokaal en het gewenste geluidsniveau is
> 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. De toelating wordt verleend mits
bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau hieronder vermeld. De
bepalingen van art. 38 inzake nachtlawaai en art. 352.1 inzake het sluitingsuur van de
Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:











Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats.
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd aan
het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als door
de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld
dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

De bepalingen van de algemene politieverordening van de stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.

Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
Artikel 2:
Het advies van de lokale politie en de noodplanning moet nageleefd worden.
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 te 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 evenement. Tegoare Nieuwjoare op 11 januari 2020.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 27 november 2019 werd via het evenementenloket een aanvraag ingediend.
Inlichtingen over het evenement
Aard
Plaats
Wanneer

Tegoare Nieuwjoare
Vrijdomkaai Harelbeke
11 januari 2020

Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Aanvrager vraagt hiervoor aan:
- privatieve inname openbaar domein
- niet-ingedeelde muziekactiviteit
- machtiging voor verkoop sterke drank
Aanvraag privatieve inname 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 advies van de noodplanning wordt besproken op een voorafgaand overleg met de
veiligheidsdiensten op 18 december 2019.
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.

Aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek. Het gewenste
geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min en vindt plaats in
open lucht en tentjes.
De milieudienst stelt voor om toelating te verlenen. De bepalingen van art. 38 inzake
nachtlawaai en art. 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn
van toepassing.
De toelating wordt verleend mits de voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau
worden nageleefd (vermeld in het besluit).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het decreet van 26 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
- De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. van Vlarem II waarbij het College van
Burgemeester en Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal
geluidsniveau voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92
dB(A).
- De Algemene Politieverordening van de stad.
Aanvraag verkoop sterke drank
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: privatieve inname openbaar domein
Verleent machtiging aan (geschrapt) (voor het Stedelijk Feestcomité) om de Vrijdomkaai
in Harelbeke verkeersvrij te houden op zaterdag 11 januari 2020 voor Tegoare
Nieuwjoare en dus privatief in te nemen.
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.
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.
De adviezen van de lokale politie en de noodplanning moeten nageleefd worden.

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 2: niet-ingedeelde muziekactiviteit
Aan Hannelore Vanhaverbeke (voor het Stedelijk Feestcomité) wordt toelating verleend
voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Tegoare Nieuwjoare op 11
januari 2020. De activiteit vindt plaats in open lucht en tentjes en het gewenste
geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. De toelating wordt
verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau hieronder
vermeld. De bepalingen van art. 38 inzake nachtlawaai en art. 352.1 inzake het
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:












Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve
meetplaats.
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd aan
het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als door
de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld
dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

De bepalingen van de algemene politieverordening van de stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
Artikel 3: machtiging verkoop sterke drank
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele
drankgelegenheid aan.

Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.
Artikel 4:
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 te 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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Activiteitenkalender.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode 12 december
2019 tot en met 10 januari 2020 en van de uitnodigingen gericht aan het college.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
SAMW
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Vervanging leerkracht muziek wegens ziekte.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs;
De wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs 09/03/2018.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het deeltijds
kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1
september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie 08/06/2018.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het
deeltijds kunstonderwijs 04/05/2018.

Het BVR van 31 juli 1990 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de
bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van
het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs,
studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans";
Het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding,
inzonderheid art. 19 t.e.m 23;
Het B.V.R van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage,
Het K.B van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel,
De M.O. van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van
provinciale en gemeentelijke overheden en O.C.M.W’s – gecoördineerde onderrichtingen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
(geschrapt) heeft ziekteverlof voor de periode van 4 september 2019 tot en met 31
december 2019.
Artikel 2
(geschrapt) kan voor de periode van 6 december 2019 tot en met 31 december 2019
tijdelijk A.I. worden aangesteld voor een opdracht van 3/22 in het vak stemvorming.
Artikel 3
(geschrapt) kan voor de periode van 6 december 2019 tot en met 31 december 2019
tijdelijk A.I. worden aangesteld voor een opdracht van 1/22 in het vak groepsmusiceren
vocaal klassiek.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Technopolis in Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Half november ontving de stad Harelbeke een mail met promotie voor Technopolis on
Tour. Ook in 2020-2021 trekt men door Vlaanderen met interactieve wetenschapsshows

voor basisscholen, mogelijks ook voor secundaire scholen. De show voor secundaire
scholen staat momenteel nog niet op punt.
Technopolis on tour is een zeer gegeerde show bij de basisscholen. Na rondvraag bleken
heel wat Harelbeekse scholen hier al aan deel te nemen én zijn ze enthousiast om ook
deel te nemen als de show in Harelbeke plaatsvindt.
Technopolis verwacht het gebruik van een zaal gedurende de periode van de shows. De
shows worden gegeven voor minimum 100 leerlingen tot maximum 300 leerlingen per
show. De prijs voor de leerling bedraagt 4 Euro. Als gaststad krijgen de Harelbeekse
scholen voorrang om in te schrijven. Als er plaatsen over zijn, worden deze ter
beschikking gesteld voor de regio.
De aula is in deze geschikt voor de voorstelling. Met 1076 kleuters en 1703 leerlingen in
de lagere school en zo’n 460 leerlingen in het secundair zouden zo’n 4,3 dagen nodig zijn
want er worden drie shows per dag gegeven, maar niet op woensdag. Dit in de
veronderstelling dat elke leerling deelneemt.
In overleg met CC Het Spoor kan de zaal bij voorkeur van maandag tot en met
donderdag (3 showdagen) gereserveerd worden. Gezien de drukke bezetting van de aula
zijn er bij voorkeur geen shows op vrijdag zodat er een weekendprogrammatie kan
plaatsvinden.
Een aantal gemeenten bieden hun leerlingen de shows gratis aan of betalen bv. de helft
van het toegangsticket per leerling van de gemeente. De show naar Harelbeke halen
zorgt er al voor dat eventuele vervoerskosten tot het minimum zijn beperkt. De directies
waren unaniem over deelname indien het in Harelbeke zou zijn.
Voorstel van CC Het Spoor is om dit in de week van 26 april 2021 in te plannen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College gaat akkoord met het gratis aanbieden van de aula van CC Het Spoor voor
de organisatie van de interactieve wetenschapsshows van Technopolis voor de leerlingen
die onderwijs volgen in Harelbeke.
Artikel 2:
Het College komt niet tussen in de toegang voor deelname aan de show.
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Deelname Koningin Paolaprijs met Schoolbabbels.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stad Harelbeke ontving een folder met een projectoproep voor de koningin Paolaprijs
voor het onderwijs 2019-2020 voor basisonderwijs en secundair onderwijs. De prijs is
een financiële beloning van 1e prijs 6500€; 2e 4000€, 3e prijs 2500€.

De oproep gaat over projecten die al gelopen hebben én zullen voortgezet worden én ook
dienen als good practise voor andere scholen/verenigingen. Het project moet gericht zijn
op schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren en het mag zich ook richten
naar projecten die ouders betrekken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun
kinderen.
Meteen werd gedacht dat de Harelbeekse schoolbabbels perfect aan deze oproep
voldoen. Na de subsidiëring van Minister Homans de voorbije twee schooljaren werden
de schoolbabbels opgenomen in het strategisch meerjarenplan om deze te continueren
en uit te breiden over de Harelbeekse scholen waarbij ook engagement van de scholen
wordt verwacht.
Uit navraag blijkt dat de stad Harelbeke indiener mag zijn van het project. Voorstel is
om het project in te dienen met de stad Harelbeke als initiatiefnemer en indiener.
Indien de financiële beloning door de stad wordt binnengehaald wordt voorgesteld de
middelen te gebruiken om de doelstellingen in het strategisch meerjarenplan veder uit te
rollen en de schoolbabbels verder uit te breiden in Harelbeke.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de projectoproep
Koningin Paolaprijs voor het onderwijs 2019-2020.
Artikel 2:
Het college van Burgemeester en Schepenen stemt in met deelname aan de
projectoproep Koningin Paolaprijs voor het onderwijs 2019-2020.
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Toelage ziekenverenigingen 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Jaarlijks worden de toelagen ziekenverenigingen afgehandeld.
Iedere ziekenvereniging krijgt een toelage a rato van 1 euro per lid. Het minimumbedrag
per ziekenvereniging wordt bepaald op 50 euro.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het DLB inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken, art 56 §1.
- GR beslissing dd. 14.09.2009.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van Burgemeester en Schepenen stemt in met de uitbetaling van de toelage
ziekenvereniging aan volgende verenigingen:
Ziekenzorg Samana Stasegem – (geschrapt)
Aantal: 106
Toelage: € 106
(geschrapt)

Ziekenzorg Samana Hulste – (geschrapt)
Aantal: 212
Toelage: € 212
(geschrapt)

Ziekenzorg Samana Harelbeke– (geschrapt)
Aantal: 162
Toelage: € 162
(geschrapt)

Ziekenzorg VFG – (geschrapt)
Aantal: 190
Toelage: € 190
(geschrapt)

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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'Doe het nu duurzaam'!'-premie Zandbergstraat 133. Aanvraag tot
uitbetaling.

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 Zandbergstraat 133 te
Harelbeke.
Na een vooronderzoek en opmaak van het bindend advies, werden de nodige offertes
binnengebracht, waarmee het college principieel akkoord in zitting van 15 januari 2019.
Ondertussen werden de werken uitgevoerd en werd de ‘aanvraag tot uitbetaling’
ingediend. De technisch adviseur voerde een controlebezoek uit, waaruit blijkt dat de
werken conform het bindend advies werden uitgevoerd. De ‘aanvraag tot uitbetaling’ is in
overeenstemming met het premiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

Na controle van de ingediende facturen, kunnen volgende werken in aanmerking
genomen worden voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie:
-

In de categorie ‘buitenschrijnwerk’;
 Plaatsen van nieuwe aluminium ramen en buitendeuren met
hoogrendementsglas.

Deze werken kostten 18.620,50 euro exclusief BTW. Bijgevolg kan een premie worden
toegekend van 4.000 euro.
De uitgave van deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel:
649100/062900/3.1.1.
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 tot uitbetaling’ van (geschrapt) uit de Zandbergstraat 133 te Harelbeke,
voor de woning gelegen op het zelfde adres, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Er wordt een premiebedrag van 4.000 euro toegekend.
Milieu
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Notificatie van het verlenen van een oprichtings- en exploitatievergunning
aan TP Ramirez Bvba, Isengrijnstraat 2 8530 Harelbeke, door het federaal
agentschap voor nucleaire controle (FANC) voor het in bezit hebben en het
uitbaten aldaar twee vaste intra-orale toestellen en één vast panoramisch
toestel.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 11.01.2019 diende Nohemi Ramirez Sanchez met exploitatiezetel, gelegen
Isengrijnstraat 2 8530 Harelbeke, de aanvraag in bij het FANC (Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle) voor het in bezit hebben en het uitbaten aldaar van twee vaste
intra-orale toestellen van 70kV en één vast panoramisch toestel van 90kV.
Aan TP RAMIREZ BVBA werd d.d. 03.12.2019 vergunning verleend door het FANC voor
een termijn van 15 jaar.
Er is geen bekendmaking aan de bevolking noodzakelijk.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

-De wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het
leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het
FANC.
-Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar
van de ioniserende stralingen, artikelen 3, 5 en 8.
-Het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de
betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering
betreffende de bescherming tegen ioniserende straling.
-Het governance document GD010-01 houdende de delegatie van
handtekeningsbevoegdheid bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle.
-Het algemeen beleid van het FANC met betrekking tot de behandeling van de aanvragen
en het beheer van de vergunningen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het College neemt kennis van de vergunning die door het Federaal agentschap voor
nucleaire controle wordt verleend aan TP RAMIREZ BVBA, Isengrijnstraat 2 8530
Harelbeke voor het in bezit hebben en het uitbaten aldaar van twee vaste intra-orale
toestellen van 70kV en één vast panoramisch toestel van 90kV.
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Luierpremie (geschrapt).

Het college,
(geschrapt) heeft op 05.12.2019 een aanvraagformulier ingediend voor het bekomen van
een premie wasbare luiers. De aankoopfactuur, ten bedrage van 350,32 euro, werd bij de
aanvraag gevoegd.
(geschrapt), geboren op 26.06.2019, is zoals het reglement bepaalt, op het moment van
de premieaanvraag nog geen 4 jaar.
De subsidie bedraagt overeenkomstig art. 3 van het reglement 175,16 euro.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Decreet Lokaal bestuur art. 57 § 1
Verwijzend naar een vorige beslissing:
- Het gemeenteraadsbesluit houdend het reglement voor premie wasbare luiers
goedgekeurd in zitting van 21.11.2011.
De milieudienst stelt voor om de subsidie van 175,16 euro toe te kennen aan (geschrapt)
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Keurt de premie van 175,16 euro goed (geschrapt)
Patrimonium
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Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Kennisname machtigingen.

(geschrapt)
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Leveren en plaatsen van brand- en evacuatiealarm voor eilandschool.
Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 20 november 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Leveren en
plaatsen van brand- en evacuatiealarm voor eilandschool.”, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 februari 2018
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Alarm Service International BVBA,
KBO nr. BE 0435.641.351, Waterhoennest 82A te 8501 Bissegem tegen het nagerekende
offertebedrag van € 14.960,99 excl. btw of € 15.858,65 incl. btw (€ 897,66 Btw
medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.2-A17/40.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 mei 2018
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 22 mei 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 oktober 2018
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 1.024,00 excl. btw of
€ 1.085,44 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 december 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 26 november 2018,
opgesteld door mevrouw Jo Desmet, Departement Grondgebiedszaken.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 15.246,33 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 13.930,00

Bestelbedrag
HV in meer

€ 14.960,99
+

€ 0,00

HV in min

-

€ 0,00

Bijwerken

+

€ 1.024,00

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 15.984,99

Nog te verrekenen (in min)

-

€ 64,00

Afrekening VH (in min)

-

€ 1.537,66

Reeds uitgevoerd

=

€ 14.383,33

Totaal excl. btw

=

€ 14.383,33

Btw

+

€ 863,00

TOTAAL
=
€ 15.246,33
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019,
op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 77.
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 € 135.000,00 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 de eindafrekening voor de opdracht “Leveren en
plaatsen van brand- en evacuatiealarm voor eilandschool.”, opgesteld door het
Departement Grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten
van € 14.383,33 excl. btw of € 15.246,33 incl. btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 en 2019,
op budgetcode 221007/082021-WOL-WOL 77.
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Aanleg aparte riolering loges zuiderkouter naar Speltstraat. Goedkeuring
eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 17 juni 2019 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden en de raming van de opdracht “Aanleg aparte riolering loges
zuiderkouter naar Speltstraat”, met name de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 juni 2019
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Alex Wauters en zoon, KBO nr. BE
0782.077.742, Hoogmolenstraat 24 te 9770 Kruishoutem tegen het nagerekende
offertebedrag van € 10.230,00 excl. btw of € 12.378,30 incl. 21% btw (€ 2.148,30 Btw
medecontractant).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 oktober 2019
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 950,00 excl. btw of
€ 1.149,50 incl. 21% btw.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 13.527,80 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 10.500,00

Bestelbedrag

€ 10.230,00

HV in meer

+

€ 950,00

HV in min

-

€ 0,00

Bijwerken

+

€ 0,00

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 11.180,00

Totaal uitgevoerd

€ 11.180,00

Totaal excl. btw

=

€ 11.180,00

Btw

+

€ 2.347,80

TOTAAL

=

€ 13.527,80

De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 9,29%.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 221007/070510-VT-VT 104.
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 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 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.
-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 de eindafrekening voor de opdracht “Aanleg aparte
riolering loges zuiderkouter naar Speltstraat”, opgesteld het Departement
Grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van
€ 11.180,00 excl. btw of € 13.527,80 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 221007/070510-VT-VT 104.
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Afkoppeling riolering stadsgebouwen Tweebruggenstraat. Goedkeuring
aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 oktober 2019
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Afkoppeling riolering stadsgebouwen
Tweebruggenstraat” aan NV Wegenbouw Ockier, KBO nr. BE 0419.230.535, Noordlaan
18 te 8520 Kuurne tegen het onderhandelde bedrag van € 75.019,00 excl. btw of
€ 90.772,99 incl. 21% btw (€ 15.753,99 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 851-A.19/19.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer NV Wegenbouw
Ockier, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne.
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 3 februari 2020.
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 3 februari 2020
en de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 60
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel.
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:
De aanvangsdatum van de opdracht “Afkoppeling riolering stadsgebouwen
Tweebruggenstraat” wordt vastgesteld op 3 februari 2020. De aannemer moet de
opdracht voltooien binnen een termijn van 60 werkdagen.
Artikel 2:
De aannemer, NV Wegenbouw Ockier, KBO nr. BE 0419.230.535, Noordlaan 18 te 8520
Kuurne, wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.

Facility - Overheidsopdrachten
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Huur deurmatten 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2021.
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning (24.793,40 euro
+ 21% btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Voor het dossier “Huur deurmatten in alle stadsgebouwen” werkt sinds jaar 2014 met
firma Aneca services. Tijdens voorgaande jaren was er geen gezamenlijk dossier en de
huur van allerlei deurmaten was bij verschillende dienstverleners.
Het contract van Aneca was in augustus 2017 afgelopen, maar door langdurige
ziekteperiodes van Anja Cortebeeck en Naira Harutjunjan, was het onmogelijk om een
nieuw dossier te lanceren.
Er werd aan Aneca opnieuw nieuwe prijzen gevraagd, aangezien er grote tevredenheid is
zowel voor de uitvoering, als de facturatie.
Creat biedt ook een dergelijk contract aan, waarvan de prijzen ook gevraagd werden.
De prijzen van Aneca werden vergeleken met de prijzen van Creat. Creat vraagt ook
7,5% werkingsbijdrage, toch is Aneca gemiddeld 25 % goedkoper:

katoen
maat
120x180
60x90
150x250
85x150
80x120

aantal
38
14
12
11
1

Aneca
6,31
3,21
7,71
4,21
3,58

Creat met 7,5%
8,06
5,48
8,41
6,62
6,62

Er werden ook prijzen van andere firma’s (vb De Keukelare) nagegaan en die zijn nog
eens met 20% hoger dan Creat.
In het kader van de opdracht “Huur deurmatten 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2021” werd
een technische beschrijving met nr. NH-624 opgesteld.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Huur deurmatten 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020), raming: € 12.396,70
excl. btw of € 15.000,01 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Huur deurmatten 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021), raming: € 12.396,70
excl. btw of € 15.000,01 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.793,40 excl. btw of
€ 30.000,02 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
ANECA SERVICES nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 27 te 8200 Sint-Andries werd
uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Er werd 1 offerte ontvangen van ANECA SERVICES nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 27 te
8200 Sint-Andries (€ 12.396,70 excl. btw of € 15.000,01 incl. 21% btw).
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, de basisopdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte, zijnde ANECA SERVICES nv, KBO nr. BE 0437.844.142, LIEVEN
BAUWENSSTRAAT 27 te 8200 Sint-Andries, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 12.396,70 excl. btw of € 15.000,01 incl. 21% btw.
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 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet) en artikel 57.
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.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor

de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De technische beschrijving met nr. NH-624 en de raming voor de opdracht “Huur
deurmatten 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2021”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan,
Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 24.793,40
excl. btw of € 30.000,02 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
De ondernemer ANECA SERVICES nv, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 27 te 8200 Sint-Andries
wordt uitgenodigd om een aangevulde offerte in te dienen.
Artikel 4:
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde ANECA
SERVICES nv, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0437.844.142, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 27 te 8200 Sint-Andries, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 12.396,70 excl. btw of € 15.000,01 incl. 21% btw. De
verlenging wordt gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht (stilzwijgend
bij tevredenheid).
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Huren groot scherm EK 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en gunning (13.700,00 euro + 21% btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Huren groot scherm EK 2020” werd een technische
beschrijving met nr. NH-626 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement
Facility - Aankoop.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00
incl. 21% btw.

1. LOCATIE
Naar analogie met de organisatie van het WK op groot scherm 2018 wordt er gekozen
voor het stationsplein als locatie.
Inplanting:

2. MATCHEN
Enkel de matchen van de Belgen worden uitgezonden.
Nu al gekende data zijn:




Zaterdag 13 juni 2020 om 21 uur | Rusland - België
Donderdag 18 juni 2020 om 18 uur | Denemarken – België
Maandag 22 juni 2020 om 21 uur | Finland – België

Startuur: te starten 30 minuten voor aanvang van de match
Einduur: de drankverkoop stopt 30 min na de match – te streven om een uur na het
einde van de match te starten met de opkuis van het terrein.
Indien de halve finale en finale uitgezonden worden stopt de drankverkoop een uur na de
match.
3. VEILIGHEID
Er wordt advies gevraagd voor de organisatie van het EK op groot scherm aan de
veiligheidscel.
4. CATERING

Voorstel voor uitbating van bar en frietkraam:
Bar: Feestcomité Harelbeke – opbrengst drank gaat naar Feestcomité
Catering: Feestcomité zorgt voor een partner
5. INKLEDING
Het stedelijk feestcomité zorgt voor de inkleding van het plein.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht:
- NOVID NV, Herman De Nayerstraat 1 te 2550 Waarloos;
- MAXLED BVBA (Marketing en, Millenniumstraat 9 te 1745 Opwijk;
- HD Ledshine, Fabriekstraat 6 te 9470 Denderleeuw.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 november 2019 te bereiken.
Er werden 3 offertes ontvangen:
- MAXLED BVBA (Marketing en, Millenniumstraat 9 te 1745 Opwijk (€ 13.700,00 excl.
btw of € 16.577,00 incl. 21% btw);
- NOVID NV, Herman De Nayerstraat 1 te 2550 Waarloos (€ 13.932,00 excl. btw of
€ 16.857,72 incl. 21% btw);
- HD Ledshine, Fabriekstraat 6 te 9470 Denderleeuw (€ 14.118,01 excl. btw of
€ 17.082,79 incl. 21% btw);
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, stelde op 9 december 2019
het verslag van nazicht van de offertes op.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde MAXLED BVBA (Marketing en, KBO nr. BE 0899.080.429,
Millenniumstraat 9 te 1745 Opwijk, tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 13.700,00 excl. btw of € 16.577,00 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 614000/071000 in het budget van 2020.
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 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 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.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor
de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De technische beschrijving met nr. NH-626 en de raming voor de opdracht “Huren groot
scherm EK 2020”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00
incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde):
- NOVID NV, Herman De Nayerstraat 1 te 2550 Waarloos;
- MAXLED BVBA (Marketing en, Millenniumstraat 9 te 1745 Opwijk;
- HD Ledshine, Fabriekstraat 6 te 9470 Denderleeuw.
Artikel 4:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
9 december 2019, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility Aankoop.
Artikel 5:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 6:
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde MAXLED
BVBA (Marketing en, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer BE 0899.080.429, Millenniumstraat 9 te 1745 Opwijk, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 13.700,00 excl. btw of € 16.577,00 incl. 21% btw.
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Omnium Onderhoudsovereenkomst AED toestellen 1/01/2020 t.e.m.
31/12/2024. Goedkeuring gunning (170 euro + 6% btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Stad en OCMW Harelbeke samen beschikken reeds over 11 AED toestellen op
verschillende sites, waarvan er 8 op Stad ingeschreven zijn en 3 op het Zorgbedrijf.
Firma Innomediq bvba is de leverancier van alle toestellen type Lifepack CR plus.
Firma werd uitgenodigd tot gesprek, om 1 omnium onderhoudsovereenkomst te maken
voor alle toestellen met zelfde voorwaarden, zowel voor de Stad als voor het Zorgbedrijf,
weliswaar met aparte facturatie.
Er werd geopteerd om omnium onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Innomediq bvba, Betekomsesteenweg 47C te 3200 Aarschot werd uitgenodigd om een
offerte in te dienen.
In het kader van de opdracht “Onderhoudsovereenkomst AED toestellen” werd een
technische beschrijving met nr. NH-611 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan,
Departement Facility - Aankoop.
Deze opdracht zo gegund worden voor 1 jaar met mogelijks 4 keer stilzwijgend te
verlengen.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Onderhoudsovereenkomst AED toestellen), raming: € 1.360,00 excl.
btw of € 1.441,60 incl. 6% btw;
* Verlenging 1 (Onderhoudsovereenkomst AED toestellen), raming: € 1.360,00 excl. btw
of € 1.441,60 incl. 6% btw;
* Verlenging 2 (Onderhoudsovereenkomst AED toestellen), raming: € 1.360,00 excl. btw
of € 1.441,60 incl. 6% btw;
* Verlenging 3 (Onderhoudsovereenkomst AED toestellen), raming: € 1.360,00 excl. btw
of € 1.441,60 incl. 6% btw;
* Verlenging 4 (Onderhoudsovereenkomst AED toestellen), raming: € 1.360,00 excl. btw
of € 1.441,60 incl. 6% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.800,00 excl. btw of
€ 7.208,00 incl. 6% btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 november 2019
goedkeuring aan de lastvoorwaarden en de raming van deze opdracht, met name de
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Innomediq bvba, Betekomsesteenweg 47C te 3200 Aarschot werd uitgenodigd om een
offerte in te dienen.
Er werd 1 offerte ontvangen van Innomediq bvba, Betekomsesteenweg 47C te 3200
Aarschot (Prijs/toestel/jaar : € 180,20 incl 6% btw).
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, de basisopdracht te gunnen aan de firma met de enige
offerte, zijnde Innomediq bvba, KBO nr. BE 0806.491.751, Betekomsesteenweg 47C te
3200 Aarschot, tegen een eenheidsprijs van € 180,20 incl BTW per toestel/jaar .
Eerste onderhoud kan op 8/01/2020 gebeuren.
Er is geen visum van de financieel directeur vereist. Bedragen worden per dienstjaar
vastgelegd.
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 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet) en artikel 57, en
meer bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in
naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat 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.
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 gunningsvoorstel, opgesteld door mevrouw Naira
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Artikel 2:
De basisopdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Innomediq
bvba, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE
0806.491.751, Betekomsesteenweg 47C te 3200 Aarschot, tegen een eenheidsprijs van €
180,20 incl BTW per toestel/jaar . De verlengingen worden gegund tegen dezelfde
voorwaarden als de basisopdracht.
Voor dienstjaar 2020: er zijn 8 toestellen en het bedrag is €1.441,60 incl 6% btw.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Management en personeel - Management
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Aankoop tafel touch scherm i.f.v. bouwplannen GGZ.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dit gaat over de voorziene aankoop van een touch scherm in tafelmodel om bouwplannen
en diverse informatie digitaal weer te geven. Deze aankoop gebeurt op vraag van de
dienst grondgebiedszaken.
Deze aankoop gebeurt onder raamcontract Stad Brugge perceel 1: leveren hardware.

Deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Stad Brugge sloot op
basis van het bestek met “46. Informatica - ICT - opdrachtencentrale Stad Brugge technisch bestek” met de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen.
De uitgave voor de opdracht “Aankoop tafel touch scherm ifv bouwplannen GGZ” wordt
geraamd op € 11.766,34 excl. btw of € 14.237,28 incl. 21% btw.
Dhr Frederik Hellyn, Departement Management en Personeel stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan RealDolmen, A.
Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, KBO nr. BE 0429.037.235, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 12.071 excl. btw of € 14.605,91 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 241000/061000-GGZ-GGZ 35.
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.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2018 betreffende de aankoop van ICTmateriaal (goedkeuren bestek, raming) en aansluiten bij het ICT-raamcontract van de
stad Brugge.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

Gemeenteraad ma 18 mrt. 2019: 5 Dossier GR. Toetreding raamovereenkomst
ICT Stad Brugge (54133)
College van burgemeester en schepenen di 26 feb. 2019: 6 Dossier GR.
Toetreding raamovereenkomst ICT Stad Brugge (53942)

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Deze opdracht wordt gegund aan RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen,
KBO nr. BE 0429.037.235, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 12.071 excl.
btw of € 14.605,91 incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die Stad Harelbeke sloot op

basis van het bestek met referentie “46. Informatica - ICT - opdrachtencentrale Stad
Brugge - technisch bestek”.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Kerkfabriek Sint-Salvator. Kennisname notulen kerkraad van 13 november
2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 3 december 2019 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van
13 november 2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator ontvangen.
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente
worden hier niet geschonden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht
inzonderheid artikel 58.
Om deze redenen;
Nà beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 13
november 2019 van de kerkfabriek Sint-Salvator met volgende dagordepunten :
1. Welkom en gebed;
2. Bespreking van de offerte voor de renovatie van de kerkvloer in aanwezigheid
van Luc Rossen;
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, dd. 26 augustus 2019
en het verslag van de bijzondere vergadering op 4 november 2019;
4. Financiën:
4.1.
De stand van uitvoering van het gewijzigde budget 2019 en de
vooruitzichten aangaande de noodzaak voor interne
kredietaanpassingen;
4.2.
De goedkeuring van de uitbetaling van het percent penningmeester
(MAR 2020) en het percent bisdom (MAR 2240);
4.3.
Kennisgeving van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de
rekening 2018 en de kwijting voor het jaar 2018 van de
penningmeester;
5. Kerkgebouw:
5.1.
Stand van zaken/voorbereiding van de nog in uitzicht staande
onderhoudswerken: het herstel van de beschadigde vloertegels;

5.2.

De werken, kaderend in het beheersplan:
5.2.1. Verbeteren van de toegang van de torenspits;
5.2.2. Renovatie van de voorgevel;
5.2.3. Dossier voor het gunnen van de opdracht van architect;
6. Woning bedienaar van de eredienst: p.m.
7. Privé patrimonium:
7.1.
Eigendom Iepersestraat 86: evolutie van de kwestie sinds de laatste
vergadering van augustus jl;
7.2.
Het voorstel tot verkoop, opmaak opmetingsplan en
schattingsverslag;
7.3.
Eigendom Gentsestraat 22:
7.3.1. Losgeslagen dakpannen: stand van zaken;
7.4.
Fietspad naar de Iepersestraat;
8. Varia en rondvraag:
8.1.
Voorstel om de koster organist te laten vervangen wegens niet
beschikbaarheid;
8.2.
Penningmeester Rik Degezelle vervangt Miejef Vanwijnsberghe (met
pensioen) voor de contacten met het sociaal secretariaat m.b.t
loonadministratie;
8.3.
Omzetting vervangingscontract uit 2015 (max. duurtijd twee jaar)
van poetsvrouw Ha naar een volwaardig contract zonder de belangen
van haar voorgangster Marleen te schaden.
Artikel 2:
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Burgerzaken
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Aanvraag grondvergunningen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De navermelde aanvragers doen een verzoek tot het verkrijgen van een grafconcessie op
de stedelijke begraafplaatsen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De artikelen 6 tot en met 9 betreffende het toekennen van de grafconcessies van
het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;
- Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken, artikel 56 §3
Verwijzend naar volgende eerdere beslissing:
- Gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013, houdend de hervaststelling van het
gemeentelijk gebruiks-, tarief-, en retributiereglement, meer bepaald rubriek 24.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het college verleent goedkeuring aan de aanvraag van volgende grafconcessies:
(geschrapt)
Artikel 2:
De juiste ligging van de vergunde grond zal door de burgemeester aangewezen worden.
Artikel 3:
De bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging en het algemeen reglement op de dienst der begravingen voor zover deze
niet strijdig is met de genoemde wet, zijn van kracht. Inzonderheid zal volgens art. 10
van het decreet van 16 januari 2004 bij verwaarlozing van de concessie een einde
gemaakt worden aan de concessie.
Artikel 4:
Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de financieel directeur medegedeeld worden.
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Aanvraag naamplaatjes gedenkzuil.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college neemt kennis van de vraag van:
1. (geschrapt)
tot het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil, op de strooiweide van:
1. Harelbeke nieuw
2. Bavikhove
3. Bavikhove
Voor het aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuil van de strooiweide
wordt een retributie van 60 euro aangerekend. Voor voormeld bedrag mag het
naamplaatje 10 jaar blijven hangen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken,
artikel 56 §3
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het college verleent goedkeuring tot het aanbrengen van volgende naamplaatjes:

(geschrapt)
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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

52

Energietoelage 4de en laatste periode 2019 KOG Stasegem.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de gemeenteraad van 18 december 2017 werd het reglement vastgesteld i.v.m. de
energietoelage betreffende de stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun
eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke, die aangesloten zijn bij
de KBVB en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke en voor de
clublokalen van de Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers.

Voor KOG Stasegem kan er voor de 4de periode van 2019, op basis van de door hen
verstrekte gegevens, een laatste tussenkomst geschieden.
De sportdienst heeft de berekening gemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

DLB art. 56 § 1

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het schepencollege gaat akkoord met de door de sportdienst opgestelde berekening van
de energietoelage voor het gebruik van de vierde periode van 2019 aan KOG Stasegem
voor het bedrag van 1 749,37 euro.
Artikel 2:
Aan de financieel directeur wordt gevraagd het bedrag van 1 749,37euro te betalen aan
KOG Stasegem, op rekeningnummer (geschrapt).
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Energietoelage 3de periode 2019 KRC Harelbeke.

et college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de gemeenteraad van 18 december 2017 werd het reglement vastgesteld i.v.m. de
energietoelage betreffende de stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun
eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke, die aangesloten zijn bij
de KBVB en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke en voor de
clublokalen van de Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers.
Voor KRC Harelbeke kan er voor de 3de periode van 2019, op basis van de door hen
verstrekte gegevens, een 3de tussenkomst geschieden.
De sportdienst heeft de berekening gemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

DLB art. 56 § 1

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Het schepencollege gaat akkoord met de door de sportdienst opgestelde berekening van
de energietoelage voor het gebruik van de derde periode van 2019 aan KRC Harelbeke
voor het bedrag van 6 627,64 euro
Artikel 2:
Aan de financieel directeur wordt gevraagd het bedrag van 6 627,64 euro te betalen aan
KRC Harelbeke, op rekeningnummer (geschrapt).
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Stedelijk basisonderwijs. Aanstellen tijdelijke leerkracht in school Noord.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Decreet dd.27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.-

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) Belgische nationaliteit tijdelijk aan als onderwijzeres aan de stedelijke
basisschool Noord met een lesopdracht van 24/24ste op 10 december ter vervanging van
(geschrapt), titularis met ziekteverlof voor de duur van het ziekteverlof en uiterlijk tot 30
juni 2020.
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 16 december 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
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 10/12/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 00.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

