DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Lokale Economie

1

Wijziging reglement kernversterkende premies.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Wijziging
reglement kernversterkende premies. Goedkeuring’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van maart 2020.

2

Subsidiereglement collectief webplatform. Goedkeuren.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Subsidiereglement collectief webplatform. Goedkeuren.’ op de dagorde te plaatsen van
de gemeenteraad van september 2020.
Patrimonium

3

Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Vlietehof” aan de stad
Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Vlietehof” aan de stad Harelbeke.
Goedkeuren ontwerpakte.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
september 2020.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

4

Geschil over het uitzetten van voetweg 31 met een landmeterskantoor.
Goedkeuren dading.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Geschil
over het uitzetten van voetweg 31 met een landmeterskantoor. Goedkeuren dading.’ op
de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van september 2020.
5

Politiebesluiten van de burgemeester dd 25.07.2020 en 28.07.2020,
31.07.2020 en 08.08.2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter
preventie van de verspreiding van het coronavirus (covid 19) en
betreffende het bepalen van plaatsen en straten waar een
mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het corona-virus en het
afgelasten van bepaalde evenementen. Bekrachtiging.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Politiebesluiten van de burgemeester dd. 25.07.2020 en 28.07.2020, 31.07.2020 en
08.08.2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding
van het coronavirus (covid 19) en betreffende het bepalen van plaatsen en straten waar
een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het corona-virus en het afgelasten
van bepaalde evenementen. Bekrachtiging.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van 14 september 2020.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financiën - Management

6

Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 m.b.t. de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘opvolgingsrapportering 1ste semester 2020’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van september 2020.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

7

Afsluiten dagorde gemeenteraad van 14 september 2020 en verzoek aan
de voorzitter van de gemeenteraad om deze samen te roepen.

Het college,
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 14 september 2020 om 19.30 uur in de feestzaal van cc het SPOOR, en
volgende punten op de dagorde van de gemeenteraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
1

Wijziging reglement kernversterkende premies.

2

Subsidiereglement collectief webplatform. Goedkeuren.

3

Kosteloze overdracht van grond in de verkaveling “Vlietehof” aan de stad
Harelbeke. Goedkeuren ontwerpakte.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
4

Geschil over het uitzetten van voetweg 31 met een landmeterskantoor.
Goedkeuren dading.

5

Politiebesluiten van de burgemeester dd 25.07.2020 en 28.07.2020, 31.07.2020 en
08.08.2020, in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de
verspreiding van het coronavirus (covid 19) en betreffende het bepalen van
plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het
corona-virus en het afgelasten van bepaalde evenementen. Bekrachtiging.

DEPARTEMENT FINANCIËN
6

Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 m.b.t. de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
7

Vragenkwartiertje.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

8

Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het regulariseren van het plaatsen van een publiciteitsbord in
de voortuin, Beversestraat 151.

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, Beversestraat 151, kadastraal bekend als 3e afdeling, sectie D, nr. 173X 4
strekkende tot het regulariseren van het plaatsen van den publiciteitsbord in de voortuin.
De straat is gekenmerkt door een mix van rijwoningen en halfopen woningen. Het gaat
om een rijwoning met twee bouwlagen en een dak met daarnaast een gelijkvloerse
garage die gekoppeld is met de garage van het buurperceel. Er is een ruime voortuin
over de ganse breedte van de woning met oprit en daarnaast ingezaaid met gras.
Deze aanvraag betreft het regulariseren van het plaatsen van een publiciteitspaneel in de
voortuin, in het grasveld.
Dit paneel wordt geplaatst i.f.v. de online webshop die vanuit de woning gerund wordt.
De ruimte in de woning die ingenomen wordt is beperkt (circa 13m2), het gaat concreet
om een aanbouw achteraan de woning die in de vorige vergunning als tuinkamer
benoemd werd.
Het paneel is 2m breed en 0,8m hoog, heeft dus een opp. van 1,6m2. Het wordt
geplaatst op palen van 0,75m hoog, waardoor de totale hoogte 1,45m bedraagt.
Het is een rood paneel met witte opschriften en het paneel is niet lichtgeven of verlicht.
De paal wordt ingeplant op 1m van de rooilijn, maar het paneel valt volledig binnen
privaat domein. De afstand tot de zijperceelsgrens bedraagt volgens het plan 1m, maar
de foto toont duidelijk dat er geen afstand van 1m is tav de grens. Telefonisch werd
meegegeven dat het paneel op 40cm afstand staat.
Er bestaan een verordening inzake publiciteit op privaat domein of vastgehecht aan een
constructie op privaat domein met volgende voorschriften over ‘alleenstaande
uithangborden in de voortuin’:
Er wordt alleenstaande uithangborden toegelaten onder volgende voorwaarden:
- één uithangbord per vestigingseenheid;
- maximale oppervlakte van 5m2.
- de hoogte van het uithangbord mag de kroonlijst van dichtst geplaatste gebouw
(mogelijks niet horend bij de vestigingseenheid) niet overschrijden en de totale hoogte is
max. 5m.
- niet in de bouwvrije zijtuinstroken (indien aanwezig). Het uithangbord mag niet voorbij
de rooilijn uitsteken;

- op minimum 2m van de zijdelingse perceelsgrenzen;
- mag het zicht van het in- en uitrijdende verkeer niet hinderen.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verordening inzake inplanting tav de
zijdelingse perceelsgrenzen.
Om voormelde reden(en) wordt de aanvraag onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 23.08.2020 tot en met
21.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het plaatsen van een omheining, Steenbrugstraat 54.

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, Steenbrugstraat 54, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie C, nr. 403V
strekkende tot het plaatsen van een omheining.
De locatie is gelegen langs de Steenbrugstraat. De Steenbrugstraat verbindt de kern van
Stasegem met Zwevegem. De omgeving wordt gekenmerkt door woningbouw, zowel van
het gesloten, halfopen als open type.
Het gaat om een halfopen bebouwing waarbij het hoofdvolume bestaat uit quasi 2
bouwlagen en een hellend dak. Tegen het hoofdvolume werd een nieuwe aanbouw
geplaatst. De aanbouw bestaat uit één bouwlaag met een plat dak.
Achter de woning tegen de rechterperceelsgrens staat momenteel een gemetste garage.
Deze aanvraag betreft het plaatsen van een omheining.
De bouwheer wenst op een deel van de linkerperceelsgrens, meer bepaald over een
afstand van 26m, een houten tuinafsluiting te plaatsen. De afsluiting start op circa 10m
achter de knik in de perceelsgrens (= waar de bestaande houten afsluiting stopt) en
eindigt op circa 11m van de achterkavelgrens.

De afsluiting bestaat uit een betonplaat en houten latwerk. De totale hoogte bedraagt
2m.
De aanvraag is vergunningsplichtig omdat de afsluiting wordt voorzien op meer dan 30m
achter de woning.
Wegens werken op de linkerperceelsgrens wordt de aanpalende eigenaar 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 20.08.2020 tot en met
20.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, President Kennedypark 12 - 8500 KORTRIJK:
het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine
voor openbaar nut, Hoogstraat 7+ - 8531 BAVIKHOVE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, President
Kennedypark 12 – 8500 KORTRIJK met betrekking tot percelen gelegen te BAVIKHOVE,
Hoogstraat 7+, kadastraal bekend als 4e afdeling, sectie A, nrs. 109C 4 & 109D 4
strekkende tot het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor
openbaar nut.
De Hoogstraat verbindt het centrum van Bavikhove met Ooigem. Op die plaats is de
omgeving gekenmerkt door woningbouw met hier en daar een loods achteraan het
perceel.
De site bestaat uit een oprit naar de achterliggende loods en een openlucht opslagplaats.
Links van de oprit is er momenteel een hoogspanningscabine aanwezig. Het gaat om een
metalen cabine in een groene kleur.
In het kader van de verzekering van de energielevering voor de omliggende woningen is
Fluvius genoodzaakt om de oude metalen cabine te vervangen door een nieuwe

prefabcabine. Het gevraagde vermogen kan op die entiteit niet meer geleverd worden
met de huidige elektriciteitscabine en netinfrastructuur.
De aanvraag betreft het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen
hoogspanningscabine voor openbaar nut.
De inplanting gebeurt ter hoogte van de te vervangen elektriciteitscabine.
De cabine uit geprefabriceerd gewapend beton heeft een oppervlakte van 9,32m². De
cabine heeft een plat dak en een bouwhoogte van 2,44m.
De gevelwanden worden uitgevoerd in een olijfgroene crepibezetting (RAL 6003).
De afstand tussen de gevel van woonhuis nr. 5 en de cabine bedraagt 0,30cm.
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 47 “Tramstatie” – MB 30.10.1991 in een zone
voor wonen met als nevenbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren.
De loods is gelegen in een zone bedrijvigheid.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de bestemming van het BPA.
De bestemming gemeenschapsvoorziening en openbaar nut is niet voorzien op die locatie
volgens het BPA.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat er op
de bestemmingen en de voorschriften van BPA’s, ouder dan 15 jaar kan worden
afgeweken.
Bovendien moet de bestemming van het bovenliggend plan, in dit geval het Gewestplan
Kortrijk conform het gevraagde zijn. Dit is hier het geval. Het pand ligt in het
woongebied.
De aanvraag moet wel worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 26.08.2020 tot en met
24.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een tuinhuis en berging, Spinnerijstraat 24.

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 24, kadastraal bekend als 2e afdeling, Sectie B, nr. 645M 3
strekkende tot het bouwen van een tuinhuis en berging.
De Spinnerijstraat vormt de uitvalsweg van het centrum van Stasegem richting Kortrijk.
De Spinnerijstraat wordt gekenmerkt door woningen, zowel van het gesloten, halfopen
als vrijstaande type.
Het betreft een vrijstaande woning, bestaande uit twee bouwlagen en een piramidedak.
Tegen de rechterzijgevel werd in de rechter vrije zijstrook, op 3,64m achter de
voorgevellijn een carport geplaatst. De carport heeft een oppervlakte van 19,85m². De
carport is uitgerust met een plat dak en heeft een bouwhoogte van 2,65m. De carport is
langs 3 zijden open. Er blijft tussen de carport en de rechterperceelsgrens 1m over.
Achter de woning werd een garage gebouwd met een oppervlakte van 20,70m². De
garage werd uitgerust met een plat dak en heeft dezelfde bouwhoogte als de carport. De
garage is eveneens ingeplant op 1m van de rechterperceelsgrens en wordt met een
tuinmuur verbonden met de woning (garage 5m achter achtergevel woning).
Deze aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis en berging.
De bouwheer zal de bestaande garage en bijhorende muur slopen en wenst deels op de
vrijkomen ruimte en meer naar achteren toe een berging te plaatsen. De resterende
vrijgekomen plaats wordt ingezaaid met gras.
Op 10m achter de woning wordt een berging geplaatst. De berging heeft een maximale
oppervlakte van 40m². De berging wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte
bedraagt 3m. De afstand tot de rechter- en achterperceelsrens bedraagt min. 1m. De
berging wordt opgetrokken in hout.
In de andere hoek achteraan het perceel wordt een tuinhuis geplaatst. Het tuinhuis heeft
een oppervlakte van 40m² en wordt uitgerust met een plat dak. De bouwhoogte
bedraagt 3m. De afstand tot de linker- en achterperceelsgrens bedraagt min. 1m. De
afstand tot de woning bedraagt 13m. Het tuinhuis wordt opgetrokken in hout.
Het perceel heeft een oppervlakte van 740m². De terreinbezetting bebouwing bedraagt
na de werken circa 250m² of 34%.
De locatie is gelegen in een goedgekeurde verkaveling.

De verkavelingsvoorschriften melden:
- Max. bebouwde oppervlakte hoofdgebouw: 200m².
- Per kavel zijn één of meerdere bijgebouwen toegelaten met een maximale
oppervlakte per bijgebouw van 30m² en een totale oppervlakte van 60m².
- Deze bijgebouwen zijn op te trekken op minimum 5m uit de achtergevel van het
hoofdgebouw en op min. 1m uit de zijkavelgrenzen.
- Max. kroonlijsthoogte 3m.
De aanvraag wijkt af van de maximale oppervlakte van de bijgebouwen en van de totale
oppervlakte aan bijgebouwen.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat de
voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als weigeringsgrond
kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd. Er dient wel een
openbaar onderzoek te worden uitgevoerd.
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 27.08.2020 tot en met
25.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een gemetste garage, Heerbaan 148.

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, Heerbaan 148, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie B, nr. 17R
strekkende tot het bouwen van een gemetste garage.
De locatie is gelegen langs de Heerbaan. De Heerbaan wordt gekenmerkt door
hoofdzakelijk woningen. Hier en daar bevindt zich ook een handelszaak of een dienst.

Het betreft een rijwoning waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een
zadeldak. Tegen het hoofdvolume werd een achterbouw geplaatst. Het gaat om smal,
maar diep perceel (60m). Het perceel wordt aan de achterzijde ontsloten via een private
garageweg.
De aanvraag betreft het bouwen van een garage.
De bouwheer wenst achteraan het perceel een garage op te trekken. De garage wordt
voorzien op 27,5m achter de woning. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt 5m en
daarmee komt de garage op dezelfde lijn te staan als die van de aanpalende woning
(Heerbaan 150).
De garage heeft een oppervlakte van 37,5m² en wordt opgetrokken tegen de linker- en
rechterperceelsgrens. De garage wordt afgewerkt met een plat dak. De maximale
bouwhoogte bedraagt 3,40m.
De muren van de garage worden opgetrokken in snelbouwsteen. De voorkant wordt
afgewerkt met een gevelsteen, Wienerberger rood bezand. De achterkant wordt bekleed
met hout. Het dak wordt afgewerkt met EPDM.
De aanvraag is conform de bestemming, namelijk woongebied.
Wegens werken op de linker- en 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 22.08.2020 tot en met
22.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het herbouwen van een keuken, Gaversstraat 134.

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, Gaversstraat 134, kadastraal bekend als 3e afdeling, Sectie D, nr. 1374K
3 strekkende tot het herbouwen keuken.
Het pand bevindt zich op de hoek van de Gaversstraat en de Schoolstraat. Deze straten
maken deel uit van de wijk het Eiland, met een overwegend residentiële functie in
gesloten of halfopen bebouwing. Er is ook een beperkte mening met lokale
basisvoorzieningen zoals de school, bakker, slager, enz….
Het pand bestaat uit een woning met twee bouwlagen en een dak, met daarnaast een
gelijkvloers volume met dak op de hoek van de Gaversstraat en de Schoolstraat . Dit
gelijkvloers volume strekt zich uit over circa 23m in de Schoolstraat tot aan de
perceelgrens met de eerste woning in de Schoolstraat. In het gelijkvloers volume is de
slagerij gevestigd.
De aanvraag omvat het slopen van de huidige keuken en het herbouwen van een groter
volume om de eetkamer van de woning en de keuken van de slagerij te huisvesten.
De bestaande keuken is een aangebouwd volume in de hoek achter de slagerij en achter
de woning met plat dak van 2,23m op 6,03m (13,4m2) en 3,35m hoog en. Dit is even
hoog als de kroonlijsthoogte van de slagerij.
De nieuwe eetruimte/keuken is 4,8m op 11,51m groot ( 53,8m2) en wordt gebouwd tot
op de perceelsgrens met de woning Gaversstraat 136. Het nieuwe volume is eveneens
3,35m hoog en heeft een plat dak. Op de plannen is aangegeven dat er een gemene
muur staat met nr. 136. Op de inplantingsplannen is deze 3m hoog, op de gevelplannen
staat die als 3,55m hoog. Er wordt niets gewijzigd aan deze gemene muur.
De bouwdiepte op het gelijkvloers tav de Gaversstraat wordt op circa 21m gebracht. Er
resteert nog 4,19m tot aan de achterperceelsgrens. Vanuit de Schoolstraat gezien is de
bouwdiepte 13,48m.
De gevels worden opgetrokken in gevelsteen bruin-grijs genuanceerd en wit pvc
schrijnwerk.
Het pand is gelegen in het BPA Eiland-Oost in een zone voor menging aanééngesloten en
halfopen bebouwing en nevenbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren.
De voorschriften stellen het volgende:
- terreinbezetting max. 70%
- plaatsing tav zijperceelsgrens 0/3m, tav achterperceelsgrens 8m
- bouwdiepte gelijkvloers max. 20m, op de verdieping 12m
- dakvorm hellend dak met helling tussen 35° en 55°
- private buitenruimte van min 30% van de brutovloeropp. van de woongelegenheid
- hoekpercelen: de voorschriften voor volumes zijn van toepassing tav de twee
voorbouwlijnen. Min 1/8 van het bouwperceel moet onbebouwd blijven. Dit
onbebouwde deel moet over een lengte van 2m palen aan de gemeenschappelijke
grenzen met de aanpalende percelen.

De bouwdieptes en afstand tav de perceelsgrenzen zijn conform het BPA , gezien vanuit
één van de twee voorbouwlijnen (hoekpercelen). De bouwdiepte is vanuit de Schoolstraat
minder dan 20m en als beide buurpercelen bekeken worden als zijgrenzen, dan kan er
tot 0/3m gebouwd worden.
Het perceel is 536m² groot. De voortuinstroken bedragen 180m². De zone voor
bebouwing in het BPA is derhalve 356m2² groot. Er is een tuin van 26m² groot.
De bebouwde oppervlakte in de zone voor bebouwing verhoogt van 289,6m2 naar
330m2. De terreinbezetting in de zone evolueert van 81,3% naar 92,7%. Er is geen
buitenruimte van 30% beschikbaar.
Maar als het voorschrift met de uitzondering voor de hoekpercelen bekeken wordt : 1/8
onbebouwd van het bouwperceel (dus volledige perceel) betekent dit dat 67m²
onbebouwd moet blijven. Het bouwperceel voldoet daaraan met de voortuinstroken en
tuin in beschouwing genomen.
De aanvraag is niet conform qua dakvorm. Het BPA legt hellende daken op en plaatselijk
wordt gewerkt met een plat dak. De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar
onderzoek.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 28.08.2020 tot en met
26.09.2020.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek. BEY(geschrapt): het bouwen van een garage, Koningin Astridlaan 11.

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, Koningin Astridlaan 11 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1514D
8 strekkende tot het bouwen van een garage;
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 woning,
Deerlijksestraat 48.

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, Deerlijksestraat 48 kadastraal bekend 1e afdeling, Sectie A, nr. 1536C 7
strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een 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): een functiewijziging van wonen naar wonen & diensten
(kapsalon) + plaatsen van twee publiciteitsborden - Goudwinde 22.

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, Goudwinde 22 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1411W 2
strekkende tot een functiewijziging van wonen naar wonen & diensten (kapsalon) +
plaatsen van twee publiciteitsborden;
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 aanbouwen van een annex na afbraak bestaande veranda
+ regularisatie carport, Bosdreef 48.

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, Bosdreef 48 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie C, nr. 507P strekkende
tot het aanbouwen van een annex na afbraak bestaande veranda + regularisatie carport;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 56 van het Decreet over het lokaal bestuur;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een tuinhuis tegen bestaande muur,
Spinnerijstraat 57.

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 57 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 641V 3
strekkende tot het bouwen van een tuinhuis tegen bestaande muur;
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.
WASSERIJ PERFECTA, Gentsesteenweg 37 - 8530 HARELBEKE: het bouwen
van een hoogspanningscabine, Gentsesteenweg 41 - 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door WASSERIJ PERFECTA, Gentsesteenweg 37 – 8530
HARELBEKE met betrekking tot een perceel gelegen te HARELBEKE, Gentsesteenweg 41
kadastraal bekend 1e afdeling, Sectie A, nr. 176L 2 strekkende tot het bouwen van een
hoogspanningscabine;
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 plaatsen van een houten tuinafsluiting op de
linkerperceelsgrens en deels op de achterperceelsgrens. Ter Coutere 16.

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 16 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie B, nr. 248L
strekkende tot het plaatsen van een houten tuinafsluiting op de linkerperceelsgrens en
deels op de achterperceelsgrens;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en één
bezwaar per e-mail ingediend;
Het bezwaarschrift is ontvankelijk.
Het bezwaarschrift meldt:


Het verwijderen van de bestaande afsluiting en het plaatsen van de nieuwe
afsluitng op de perceelsgrens, zijn mits de nidige voorzorgsmaatregelen om
eventuele schade aan de aanpalende haag te voorkomen geen enkel probleem.



De hoogte van de afsluiting dient echter beperkt te worden tot 2m, zoals in de
wetgeving vermeld voor gesloten afsluitingen op de perceelsgrens en niet de
voorpgestelde 2,20m dit teneinde een enigszins esthetisch uitzicht te behouden.

Het eerste deel van het bezwaarschrift is de evidentie zelf. De werken moeten inderdaad
worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en er mag geen schade worden
toegebracht aan andermans eigendom.
Wat het tweede deel betreft. In de verkavelingsvoorschriften was er inderdaad sprake
van een maximale hoogte van 2m. De verkavelingsvoorschriften vormen omwille van het
feit dat ze ouder zijn dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer. Dit betekent dat de
anvraag voor een afsluiting met een hoogte van 2m niet onwettelijk is zoals de klager
beweert.
Een afsluiting met een hoogte van 2m is zelfs vrijgesteld van omgevingsvergunning. Dit
betekent dat er voor een afsluiting met een hoogte van 2,20m wel een
omgevingsvergunning nodig, maar dit betekent niet dat dergelijke hoogte onwettig is.
Een afsluiting met een hoogte van 2,20m ontstaat door te werken met een houten paneel
met een hoogte van 2m op een betonnen plaat die deels in de grond en deels (20cm)
boven het maaiveld uitkomt. Om nu te besluiten dat door die 20cm dergelijke afsluiting
niet esthetisch is, is wel heel kort door de bocht.
Het bezwaarschrift wordt als ongegrond beoordeeld.

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 één bezwaar per e-mail werd ingediend.
Artikel 4:
Het bezwaarschrift is ontvankelijk, doch ongegrond.
Artikel 5:
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
bouwen van een garage, Koningin Astridlaan 11.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020085319

Gemeentelijk dossiernummer
2020/174

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 29 juni 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 30 juni 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD
D
1514

D 8

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage met als adres Koningin
Astridlaan 11, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

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

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs Koningin Astridlaan, die deel uit maakt van de Arendswijk.
De omgeving wordt gekenmerkt door woningbouw van het gesloten en halfopen type.
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met
een zadeldak. Tegen de achtergevel werd nog een achterbouw geplaatst.
Aan de achterkant van het perceel loopt een private garageweg. Links en rechts van
de locatie staat er achteraan het perceel reeds een garage. De aanvrager heeft
tussen de twee gemetste garages van de buren een metalen garagebox geplaatst. De
metalen box wordt verwijderd.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een garage.
De garage wordt gemetst tussen de twee bestaande muren. Er zal gebruik worden
gemaakt van de reeds bestaande gevels.
De garage heeft een oppervlakte van 39,9m² en wordt voorzien van een plat dak. De
bouwhoogte bedraagt 3m.
De garage wordt afgewerkt met een lichtgrijze gevelsteen, zoals de garage van de
buur. Doordat er twee wagens in de garage kunnen geplaatst worden, zullen er twee
sectionale poorten worden voorzien.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaars werden op 06-07-2020 aangeschreven aangezien de
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er werd
geen bezwaar ingediend.

5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen
of bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Koningin Astridlaan 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. De gevraagde garage wordt voorzien
tussen twee andere garages en wordt ontsloten via een private garageweg.
Het project is verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er kunnen in de
garage twee wagens worden gestald.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de garage is vergelijkbaar met de aanpalende garages.
Er blijft voldoende tuin/openruimte op het perceel.

-

Visueel-vormelijke elementen
De garage wordt gemetst tussen de twee bestaande muren. Er zal gebruik
worden gemaakt van de reeds bestaande gevels.
De garage wordt voorzien van een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3m.
De garage wordt afgewerkt met een lichtgrijze gevelsteen, zoals de garage
van de buur. Doordat er twee wagens in de garage kunnen geplaatst worden,
zullen er twee sectionale poorten worden voorzien.

-

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 bouwen van een garage,
gelegen in de Koningin Astridlaan 11, 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 Fluvius 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.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt) : het
verbouwen en uitbreiden van een woning, Deerlijksestraat 48.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020085818
EPB-nummer: 34013_G_2020_085818.

Gemeentelijk dossiernummer
2020/178

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 2 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 1 AFD
A
1536

C 7

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een woning met als
adres Deerlijksestraat 48, 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)

ZONEVREEMDE
WONINGEN STEDELIJK
GEBIED – DEELPLAN
“CENTRUM-HARELBEKE”

RUP_34013_214_
00015_00001

woonzone

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen.
De voorschriften bepalen: “Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.”
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
-de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
-de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
-de inpassing in de omgeving;
-privacy en bezonning van de omgeving;
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs de Deerlijksestraat. Dit is de verbindingsweg tussen het
centrum van Harelbeke en Deerlijk. De Deerlijksestraat wordt gekenmerkt door
ééngezinswoningen in rijbebouwing. Hier en daar is er ook een andere functie terug
te vinden.
Links van de locatie bevindt zich de talud van de spoorweg, rechts ervan staat er een
ééngezinswoning, bestaande uit anderhalve bouwlaag met een zadeldak.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee
bouwlagen met een zadeldak. In het verlengde van de voorgevel werd een tuinmuur
geplaatst. Op de perceelgrens parallel met de spoorwegtalud werd ook een tuinmuur
geplaatst.
Tegen het hoofdvolume werd een achterbouw geplaatst, bestaande uit één bouwlaag
met een hellend dak. Vlak daarachter tot tegen de achterperceelsgrens werd een
berging geplaatst bestaande uit één bouwlaag met een zadeldak.
Het gaat om een klein perceel, namelijk 155m² die een vreemde vorm heeft en op
bepaalde plaatsen zeer smal is (circa 1,80m).
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning.

De bestaande bergingen zullen deels afgebroken, grondig gerenoveerd en uitgebreid
worden. De beide hellend daken zullen worden verwijderd en vervangen door een plat
dak. Dit plat dak zal doorgetrokken worden in de uitbreiding. De bouwhoogte
bedraagt 3,60m. De uitbreiding bedraagt 19,96m².
In de bestaande woning bij de keuken, zal een opening worden gecreëerd om een
open ruimte te vormen samen met de uitbreiding. Achteraan de verbouwing zal een
nieuwe badkamer worden ingericht.
De voorgevel wijzigt niet.
De uitbreiding krijgt een gevelbekleding in volkern/rockpanel. Het schrijnwerk wordt
voorzien in aluminium donkergrijs van kleur.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaar werd op 13-07-2020 aangeschreven aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of
muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er werd geen bezwaar
ingediend.
5. Adviezen
Wegens de ligging aan de Spoorweg werd er advies gevraagd aan INFRABEL.
INFRABEL Infrabel Oost- & West-Vlaanderen heeft advies uitgebracht op 14 juli 2020,
ontvangen op 16 juli 2020. 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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
De locatie is gelegen in het RUP “Zonevreemde woningen stedelijk gebied” in het
deelplan ‘Centrum-Harelbeke’ in de woonzone
Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen.

De voorschriften bepalen: “Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat
schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.”
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
-de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
-de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
-de inpassing in de omgeving;
-privacy en bezonning van de omgeving;
De aanvraag is conform de bestemming 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 Deerlijksestraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, en de bestaande regenwaterput. Omdat het
perceel kleiner is dan 250m² moet er geen infiltratie worden voorzien.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De uitbreidingswerken situeren zich
weg van de aanpalende woning en naar de talud van de spoorweg toe. Deze
aanvraag zorgt niet voor een abnormale hinder inzake inkijk of afname
(zon)licht. Het project is verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
De aanvraag heeft geen negatieve gevolgen voor de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het gaat om een heel klein perceel, met logischerwijs een hoge
bezettingsgraad. Na de werken wijzigt de schaal van de woning niet.

-

Visueel-vormelijke elementen
De uitbreiding krijgt een gevelbekleding in volkern/rockpanel. Het schrijnwerk
wordt voorzien in aluminium 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 (geschrapt) inzake het verbouwen en uitbreiden
van een woning, gelegen in de Deerlijksestraat 48, 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 INFRABEL d.d. 14.07.2020, zoals
toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te maken van huidige
beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
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 Fluvius 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.

Stedenbouw

23

Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt) : een
functiewijziging van wonen naar wonen & diensten (kapsalon) + plaatsen
van 2 publiciteitsborden, Goudwinde 22.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020087762

Gemeentelijk dossiernummer
2020/179

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 2 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 7 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD
D
1411

W 2

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging van wonen naar wonen &
diensten (kapsalon) + plaatsen van 2 publiciteitsborden met als adres
Goudwinde 22, 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

woonuitbreidingsgebied

De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 29 “Arendswijk West” – MB 18.01.1980 en
in de VK Goudberg, afgeleverd aan MIJN HUIS d.d. 06.06.2006 met ref.
5.00/34013/1121.2 – lot 32.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften voorzien enkel de bestemming wonen. Er is geen sprake
van een beperkte nevenbestemming.
De publiciteit moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.

2. Historiek
Op 14.10.2009 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van 20 koppelwoningen (dossier 2009/6).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het gaat om een woonwijk met sociale koopwoningen, en sociale huurwoningen en
sociale meergezinswoningen. In de ruime omgeving is hier en daar een dienst/handel
aanwezig.
Het betreft een halfopen woning, bestaande uit één bouwlaag met een zadeldak. Op
het gelijkvloers bevindt zich de inkom tot de woning, de living, toilet, trap, keuken,
berging en garage.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft een functiewijziging van wonen naar wonen + diensten +
plaatsen van 2 publiciteitsborden.
De aanvraagster wenst een deel van de woning in te richten als kapsalon. De garage
zou worden ingericht als kapsalon. Het gaat om een ruimte met een oppervlakte van
17m².
De garagepoort wordt vervangen door een vast raam met een inkomdeur. Dit dus
binnen de bestaande opening.
Tevens wordt er links van de inkom een publiciteitsbord van 0,5m² aangebracht en
wordt er in de voortuin, links naast de oprit een publiciteitsbord voorzien van 0,8m²
op paaltjes. De paaltjes zijn 1m hoog.
Op de oprit kan nog steeds één wagen worden geparkeerd.
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 16 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020. 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:
De locatie is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in woonuitbreidingsgebied.
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 29 “Arendswijk West” – MB 18.01.1980
en in de VK Goudberg, afgeleverd aan MIJN HUIS d.d. 06.06.2006 met ref.
5.00/34013/1121.2 – lot nr. 32.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de verkavelingsvoorschriften.
De verkavelingsvoorschriften voorzien enkel de bestemming wonen. Er is geen
sprake van een beperkte nevenbestemming. De aanvraag wijkt dus af van de
voorschriften van de verkaveling en wordt onderworpen aan een openbaar
onderzoek. Er werden geen bezwaren ingediend.
De afwijking kan worden toegestaan. De hoofdbestemming blijft wonen en een
kapsalon kan worden beschouwd als een buurtondersteunende dienst.
De publiciteit moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
Publiciteit op gebouwen met handels- of industriële activiteiten - Voorgevel
Publiciteit evenwijdig met de gevel
Er wordt publiciteit toegelaten onder volgende voorwaarden:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel;
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden;
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel ;
- maximale oppervlakte van reclame is 3m² ;
- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal:
- 4m2 bij een gevelbreedte kleiner of gelijk aan 10m
- niet boven de kroonlijst uitsteken;
- geen lichtopeningen geheel of gedeeltelijk bedekken en niet uitgesneden zijn om
te vermijden dat een lichtopening of deur wordt bedekt;
- maximum 50% geplakt of gespoten in het raamvlak of achter het raam, enkel
op het gelijkvloers van een handelspand.
De publiciteit aan de gevel voldoet aan de verordening.
Uithangborden op bebouwde terreinen met handels- of industriële activiteiten of
onbebouwde ingerichte terreinen met een ter plekke uitgeoefende handels- of
industriële activiteit
Alleenstaande uithangborden in de voortuin of op een onbebouwd ingericht
terrein:
Er wordt alleenstaande uithangborden toegelaten onder volgende voorwaarden:

- één uithangbord per vestigingseenheid;
- maximale oppervlakte van 5m²;
- de hoogte van het uithangbord mag de kroonlijst van dichtst geplaatste gebouw
(mogelijks niet horend bij de vestigingseenheid) niet overschrijden en de totale
hoogte is max. 5m. Bij gecombineerde uithangborden op een totem mag de
hoogte evenwel de kroonlijst van het dichtst geplaatste gebouw overschrijden;
- niet in de bouwvrije zijtuinstroken (indien aanwezig). Het uithangbord mag niet
voorbij de rooilijn uitsteken;
- op minimum 2m van de zijdelingse perceelsgrenzen;
- mag het zicht van het in- en uitrijdende verkeer niet hinderen.
Ook deze publiciteit is conform de verordening.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat Goudwinde 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 en de omvang geen
afbreuk aan de omgeving. Het gaat om een complementaire activiteit aan het
wonen. Een kapsalon komt vaak voor in een woonomgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. De nieuwe
functie zal inderdaad verkeer aantrekken, maar door zijn klein schaal (max.
100m²) zal dit niet buitensporig zijn.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het voorzien van een nevenbestemming in het hoofdvolume is in
overeenstemming met de schaal van de buurt. Het wordt gezien als een buurten wijkondersteunende functie.

-

Visueel-vormelijke elementen
///

-

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 een functiewijziging van
wonen naar wonen & diensten (kapsalon) + plaatsen van 2 publiciteitsborden,
gelegen in Goudwinde 22, 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 Fluvius 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
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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
aanbouwen van een annex na afbraak bestaande veranda + regulariseren
carport, Bosdreef 48.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020087031
EPB-nummer: 34013_G_2020_087031

Gemeentelijk dossiernummer
2020/184

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 10 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 10 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD
C
0507

P

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een annex na afbraak bestaande
veranda + regulariseren carport met als adres Bosdreef 48, 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 tevens gelegen in de VK Bosdreef - Kuipersstraat, afgeleverd PVBA
DESPRIET GEBROEDERS vergund d.d. 08.07.1981 met nr. 516.1016 – lot nr. 21.
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
Afstand tot de zijkavelgrenzen: 3,5m
Max. bouwdiepte: 20m
Dakhelling tussen 35° en 55°
De aanvraag is dus niet conform de voorschriften inzake de dakhelling en de plaatsing
van een carport in de vrije zijstrook.

2. Historiek
Op 23.12.1981 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
woonhuis (dossier 1981/154)
Op 03.04.1985 werd een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een
tuinhuisje (dossier 1985/100062).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen op het einde van de Bosdreef. De Bosdreef is de verbindingsweg
tussen Stasegemdorp en het kanaal Bossuit-Kortrijk.
De Bosdreef wordt gekenmerkt door ééngezinswoningen in rijgebouwing. Slechts op
het einde van de Bosdreef is er vrijstaande bebouwing. Links van de locatie bevindt
zich het Kanaalbos, rechts ervan is er een alleenstaande woning, bestaande uit één
bouwlaag met een hellend dak.
Het gaat om een alleenstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met een
zadeldak. In het verleden werd zonder vergunning achteraan de woning een veranda
geplaatst en in de vrije zijstrook aan de rechterkant van de woning een carport. De
bouwdiepte bedraagt momenteel 13,45m.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het aanbouwen van een annex, na afbraak bestaande veranda +
regularisatie van carport.
Tegen een deel van de achtergevel, op de plaats die is vrijgekomen na de sloop van
de veranda wordt een nieuw aanbouw geplaatst van 41,5m². De aanbouw bestaat uit
één bouwlaag met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3,05m. Na de werken
bedraagt de bouwdiepte op het gelijkvloers 14,90m.
De uitbouw wordt afgewerkt met een bekleding in aluminium, wit van kleur en
aluminium schrijnwerk, zwart van kleur.
De te regulariseren carport heeft een oppervlakte van circa 30 m² en is uitgerust met
een lessenaarsdak. De kroonlijsthoogte bedraagt 1,85m en tegen de zijgevel 2,70m.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de bestaande regenwaterputten en de
infiltratievoorziening.
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 17 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020. 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:
De locatie is volgens het Gewestplan gelegen in het woongebied.
De locatie is tevens gelegen in de VK Bosdreef - Kuipersstraat, afgeleverd PVBA
DESPRIET GEBROEDERS vergund d.d. 08.07.1981 met nr. 516.1016 – lot nr. 21.
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
Afstand tot de zijkavelgrenzen: 3,5m
Max. bouwdiepte: 20m
Dakhelling tussen 35° en 55°
De aanvraag is dus niet conform de voorschriften inzake de dakhelling en de plaatsing
van een carport in de vrije zijstrook.
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.
De gevraagde zaken zijn conform de bestemming van het bovenliggend plan, het
Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Bosdreef een voldoende uitgeruste
openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het
algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat
de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de
watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de bestaande regenwaterputten en de
infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving.
De bestaande veranda wordt afgebroken en op de vrijkomen plaats wordt een
nieuw volume opgetrokken. De werken spelen zich dus af aan de achterzijde
van de woning, waardoor het straatbeeld niet wijzigt. Het nieuwe volume heeft
geen uitzonderlijke afmetingen of een uitzonderlijke bouwhoogte. De afstand
tot de aanpalende woning is voldoende groot zodat er geen hinder kan zijn
inzake inkijk of afname (zonlicht).
De te regulariseren carport is ook niet storend voor de aanpalende woning.
.Het project is verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning blijft gelijk en is analoog met de omringende
bebouwing. De terreinbezetting is dus niet uitzonderlijk groot. Er blijft dus
voldoende openruimte/tuin over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De uitbouw bestaat uit één bouwlaag met plat dak en wordt afgewerkt met
een bekleding in aluminium, wit van kleur en aluminium schrijnwerk, 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 de (geschrapt) inzake het aanbouwen van een
annex na afbraak bestaande veranda + regulariseren carport, gelegen in de
Bosdreef 48, 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 Fluvius 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
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25
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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
bouwen van een tuinhuis tegen bestaande muur, Spinnerijstraat 57.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020093039

Gemeentelijk dossiernummer
2020/185

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 10 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 10 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD
B
0641

V 3

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis tegen bestaande muur
met als adres Spinnerijstraat 57, 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 tevens gelegen in het BPA nr. 65 “Marbra-Lys” – MB 25.01.2005 in een
zone voor wonen.
De voorschriften melden inzake bijgebouwen:
- De bijgebouwen zijn toegelaten voor zover de maximum te bebouwen
oppervlakte, bepaald in de tabellen en in voorkomend geval de C-voorschriften
niet overschrijden.
- De vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde oppervlakte van het
hoofdgebouw bedragen met een maximum van 60m².
- Kroonlijsthoogte max. 3m
- Nokhoogte max. 4,50m
- Indien op de perceelsgrens wordt gebouwd moet de muur op die grens in
baksteen worden opgetrokken.
2. Historiek
Op 27.06.1962 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
woonhuis (dossier 1962/43)
Op 03.10.1962 werd een bouwvergunning verleend voor het bijbouwen van een
bergplaats (dossier 1962/100358).
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 loopt van de kern
van Stasegem naar Kortrijk.
De Spinnerijstraat wordt voor dit gedeelte gekenmerkt door ééngezinswoningen.
Langs die kant van de straat gaat het hoofdzakelijk om rijwoningen met hier en daar
een halfopen woning. Aan de overkant van de straat gaat het voornamelijk om
vrijstaande ééngezinswoningen.
Het gaat hier om een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee
bouwlagen met een hellend dak Tegen de achtergevel van de woning werd een
achterbouw geplaatst.
Links van de achterbouw, tegen de linkerkavelgrens werd er een garage geplaatst,
die gekoppeld is met die van de aanpalende woning, Spinnerijstraat 55. De
oppervlakte bedraagt circa 25m².
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis.

De aanvrager wenst achteraan het perceel tegen het gemetste bijgebouw van
Spinnerijstraat 59 een houten tuinhuis te plaatsen. Gezien het tuinhuis tegen een
bestaande muur wordt geplaatst, wordt er een eigen gemetste muur geplaatst met
een totale hoogte van 2,50m over een lengte van 7m. De rest van de constructie
wordt afgewerkt in hout.
Het tuinhuis heeft een oppervlakte van 28m². Het tuinhuis wordt afgewerkt met een
lessenaarsdak. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,30m en tegen de perceelsgrens
2,50m.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaars werden op 16-07-2020 aangeschreven aangezien de
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er
werden geen bezwaren ingediend.
Bovendien bevat het dossier het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars.
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 volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied. De
locatie is eveneens gelegen in het BPA nr. 65 “Marbra-Lys” – MB 25.01.2005 i een
zone voor wonen.
De voorschriften melden inzake bijgebouwen:
- De bijgebouwen zijn toegelaten voor zover de maximum te bebouwen
oppervlakte, bepaald in de tabellen en in voorkomend geval de Cvoorschriften niet overschrijden.
- De vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde oppervlakte van het
hoofdgebouw bedragen met een maximum van 60m².
- Kroonlijsthoogte max. 3m
- Nokhoogte max. 4,50m
- Indien op de perceelsgrens wordt gebouwd moet de muur op die grens in
baksteen worden opgetrokken.

De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA:
- Er wordt geen maximum te bebouwen oppervlakte vastgelegd.
- Het hoofdvolume heeft een oppervlakte van 104m². 1/3 van 104 betekent
34,6m². Het tuinhuis heeft een oppervlakte van 28m² en voldoet aan de
maximale vloeroppervlakten.
- De nokhoogte en kroonlijsthoogte wordt niet overschreden.
- Tegen de perceelsgrens wordt aangebouwd met een muur.
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.
De regenwaterafvoer van het tuinhuis moet aflopen op eigen terrein.
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 plaatsen van een tuinhuis op het
einde van het perceel is een vaak voorkomende vraag die wordt toegestaan.
Het tuinhuis is bovendien niet uitzonderlijk groot, de oppervlakte bedraagt
28m².
De plaatsing zorgt voor geen buitengewone hinder voor de aanpalende
percelen. Het project is verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de site wijzigt niet. Er blijft na het plaatsen van het tuinhuis
voldoende tuin/open ruimte over. De terreinbezetting is niet uitzonderlijk.

-

Visueel-vormelijke elementen
Het tuinhuis bestaat uit één bouwlaag met een lessenaarsdak. Gezien het
tuinhuis tegen een bestaande muur wordt geplaatst, wordt er een eigen
gemetste muur geplaatst. De rest van de constructie wordt afgewerkt in hout.
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 bouwen van een tuinhuis
tegen bestaande muur, gelegen in de Spinnerijstraat 57, 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 Fluvius 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. Wasserij Perfecta &
Jacinta Vandorpe, Gentsesteenweg 37 - 8530 Harelbeke : het bouwen van
een hoogspanningscabine, Gentsesteenweg 41 - 8530 Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020082018

Gemeentelijk dossiernummer
2020/176

De aanvraag ingediend door
Wasserij Perfecta, Gentsesteenweg 37 - 8530 Harelbeke
&
Vandorpe Jacinta, Gentsesteenweg 37 - 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 30 juni 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 1 AFD
A
0176
HARELBEKE 1 AFD
A
0176

N 2
L 2

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een hoogspanningscabine met als
adres Gentsesteenweg 41, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

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

2. Historiek
- Stedenbouw:
Gentsesteenweg 37:
Op 08.03.1995 werd een bouwvergunning verleend voor het slopen van een magazijn
(dossier 1995/100602).
Op 05.10.1999 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van
winkelruimte slopen gebouwen en aanleggen parking (dossier 1999/271)
Op 01.07.2014 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van een wassalon en strijkwinkel (dossier 2014/121)
Op 22.09.2015 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het plaatsen
van publiciteit (dossier 2015/169)
Gentsesteenweg 41:
Op 11.04.2001 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van 4 autobergplaatsen met berging (dossier 2001/7)
- Milieu:
Tot op heden beschikt Wasserij Perfecta bv over de volgende afgeleverde milieu/omgevingsvergunningen:
milieuvergunning dd. 27.01.2015, verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen van Stad Harelbeke voor het exploiteren van een
wasserij en droogkuis voor een termijn van 20 jaar tot 27/01/2035 (=
basisvergunning);
omgevingsvergunning dd. 05.03.2019, verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen van Stad Harelbeke voor een uitbreiding,
toevoeging en wijziging van een wasserij en droogkuis voor tot einde
basisvergunning (tot 27/01/2035) – OMV_2018121715 – inrichtingsnr
20181008-0047.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs de Gentsesteenweg, een gewestweg, die wordt
gekenmerkt door een menging van functies en bouwstijlen. In de onmiddellijke
omgeving bevinden zich zowel ééngezinswoningen, meergezinswoningen, handel en
diensten.
De site van de wasserij en droogkuis bestaat als het ware uit twee gebouwen met in
het midden de oprit, die leidt tot de achterliggend parking en de ontsluiting van de
twee gebouwen. In het gebouw aan de linkerkant zit vooraan het wassalon,
daarachter de winkel en daar nog eens achter de wasserij en droogkuis.
In het gebouw aan de rechterkant staat in het voorste deel de plooimachine,
daarachter de refter voor het personeel en daarachter de overdekte koer en de opslag
van gevaarlijke producten.
Het pand op de rechterkant van de site bestaat uit een hoofdvolume aan de rooilijn.
Tegen het hoofdvolume werd een achterbouw geplaatst, bestaande uit één bouwlaag
met een plat dak. Achter de achterbouw lag in eerste instantie een overdekte koer en
daarachter een gebouw met garagepoorten waarin de gevaarlijke producten worden
gestockeerd.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het bouwen van een hoogspanningscabine.
Het dak boven de overdekte koer, bestaande uit doorschijnende kunststofdakplaten
wordt verwijderd. Ook de voorgevel/tuinmuur zijde oprit wordt gesloopt. Ook de
verhardingen intern worden verwijderd. Het ging om een lessenaarsdak met een
hoogte van 2,95m aan de voorzijde en op de perceelsgrens 2,30m.
De nieuw te realiseren hoogspanningscabine wordt opgetrokken binnen deze
vrijgekomen zone.
Het bestaande dak wordt dus gesloopt en heropgetrokken volgens het profiel van het
dak van de naastgelegen garages. De kroonlijsthoogte aan de voorzijde blijft op
2,95m, maar bedraagt ter hoogte van de perceelsgrens 4,40m. De gemene muur
moet dus worden opgetrokken met 2,10m.
De toegangszijde tot de cabine wordt voorzien langsheen de bestaande oprit. Op deze
wijze is ze steeds onafhankelijk toegankelijk en kan verluchting rechtstreeks in de
buitenlucht plaatsvinden.
De resterende koerruimte wordt voorzien van een nieuwe verharding en aangewend
als stapelplaats voor materialen. Er wordt hiervoor een nieuwe gevel voorzien met
een buitendeur.
De nieuwe buitenwand wordt opgetrokken in metselwerk en benaderd de kleur van
het bestaande parament. Het schrijnwerk krijgt hetzelfde kleur als dat van het
wassalon. De nieuwe dakbedekking wordt gerealiseerd in metalen geprofileerde
staalplaten.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Wegens optimalisatie van hun elektriciteitsnet wenst Wasserij Perfecta een
hoogspanningscabine met een transfo van 100 kVA te plaatsen. Hiervoor wordt onder
het milieuluik de rubriek 12.2.1° (klasse 3 rubriek) aangevraagd. De transfo komt op
het vergunde perceel 176 L2 te staan.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaar werd op 13-07-2020 aangeschreven aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of
muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er werd geen bezwaar
ingediend.

5. Adviezen
Wegens de ligging langs een Gewestweg (N43) werd er advies gevraagd aan het
Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Kortrijk. Het Agentschap Wegen en
Verkeer heeft advies uitgebracht op 22 juli 2020, ontvangen op 22 juli 2020. De
eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig
6. Project-MER
De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de
lijst van bijlage I, II of III van het MERbesluit
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 volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in een zone voor
woongebied.
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen
of bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Gentsesteenweg 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 elektriciteitscabine wordt voorzien in bestaande bebouwing, weg van de
straat. Op die locatie doet de aanvraag mede gelet op de aard, de plaats, de
vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Alles gebeurt in feite binnen de bestaande bebouwing.

-

Visueel-vormelijke elementen
De nieuwe buitenwand wordt opgetrokken in metselwerk en benaderd de kleur
van het bestaande parament. Het schrijnwerk krijgt hetzelfde kleur als dat van
het wassalon. De nieuwe dakbedekking wordt gerealiseerd in metalen
geprofileerde staalplaten.
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.
Er wordt vastgesteld dat er op het rechtergebouw heel wat publiciteit is
aangebracht, dit zonder vergunning. Er dient een omgevingsvergunning te
worden aangevraagd ter regularisatie van de publiciteit.

e) Milieuaspecten:
Bij een zorgvuldige exploitatie valt er geen noemenswaardige hinder voor de
omgeving te verwachten.
Besluit
1.
De aanvraag ingediend door BVBA Wasserij Perfecta & mevrouw Vandorpe Jacinta
inzake het bouwen van een hoogspanningscabine, gelegen in de Gentsesteenweg
41, 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Er worden geen bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd.
Voorwaarden stedenbouw:

Er wordt vastgesteld dat er op het rechtergebouw heel wat publiciteit is
aangebracht, dit zonder vergunning. Er dient een omgevingsvergunning te
worden aangevraagd, zodat het College van Burgemeester en Schepenen kan
oordelen over de regularisatie van de publiciteit.
De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer
d.d. 22.07.2020, zoals toegevoegd in bijlage en ten einde onderdeel uit te
maken van huidige beslissing, dienen strikt te worden nageleefd.
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 Fluvius 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
plaatsen van een houten tuinafsluiting op de linkerperceelsgrens en deels
op de achterperceelsgrens, Ter Coutere 16.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020091256

Gemeentelijk dossiernummer
2020/181

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 8 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 9 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :

HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

B

0248

L

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een houten tuinafsluiting op de
linkerperceelsgrens en deels op de achterperceelsgrens met als adres Ter
Coutere 16, 8531 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

woonuitbreidingsgebied

De locatie is tevens gelegen in de VK Ter Coutere, afgeleverd aan François JOLY
vergund d.d. 10.05.1973 met nr. 012.358 – lot nr. 16.
De voorschriften inzake afsluitingen op de zijkavelgrens bepaalt:
- Tussen 2 voortuinstroken: beplanting max. 0,50m hoog.
- De resterende zijkavelgrens en de achterkavelgrens: levend groen of
paaltjes met draad op de perceelsgrens max. 2m hoog.
2. Historiek
Op 09.08.1974 werd een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een
bungalow (dossier 1974/200046).
Op 13.02.1990 werd een bouwvergunning verleend voor het aanbouwen van een
berging (dossier 1990/25)
Op 27.12.2006 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het wijzigen
dak van een bestaande woning. (dossier 2006/326)
Op 01.09.2009 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het plaatsen
van fotovoltaïsche zonnepanelen (dossier 2009/166).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen in een residentiële woonwijk, die gekenmerkt wordt door
alleenstaande en halfopen woningen.

Het betreft een alleenstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met een hellend
dak. De woning is gelegen langs twee openbare wegen. Langs de ene kant zit de
toegang tot de woning, langs de andere straat zit de inpandige garage.
Links van de woning is er ook een alleenstaande woning en achter de woning ligt er
een openbare groenstrook.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het plaatsen van een houten omheining.
De bouwheer wenst op de linkerkavelgrens (we kijken naar de gevel met de
voordeur) vanaf de voorgevel een houten afsluiting te plaatsen met een hoogte van
2,20m. Het gaat om een lengte van circa 22m.
De afsluiting zal ook een 5-tal meter doorlopen op de achterkavelgrens achter het
bestaande tuinhuis.
De bestaande draad- en paalafsluiting wordt in tegenstelling tot wordt beweerd in de
beschrijvende nota toch wegenomen.
De afsluiting bestaat uit een betonplaat en een houten paneel. De totale hoogte
bedraagt 2,20m.
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 17 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift per e-mail
ontvangen.
Het bezwaarschrift is ontvankelijk.
Het bezwaarschrift meldt:


Het verwijderen van de bestaande afsluiting en het plaatsen van de nieuwe
afsluitng op de perceelsgrens, zijn mits de nidige voorzorgsmaatregelen om
eventuele schade aan de aanpalende haag te voorkomen geen enkel
probleem.



De hoogte van de afsluiting dient echter beperkt te worden tot 2m, zoals in de
wetgeving vermeld voor gesloten afsluitingen op de perceelsgrens en niet de
voorpgestelde 2,20m dit teneinde een enigszins esthetisch uitzicht te
behouden.

Het eerste deel van het bezwaarschrift is de evidentie zelf. De werken moeten
inderdaad worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en er mag geen schade
worden toegebracht aan andermans eigendom.
Wat het tweede deel betreft. In de verkavelingsvoorschriften was er inderdaad sprake
van een maximale hoogte van 2m. De verkavelingsvoorschriften vormen omwille van

het feit dat ze ouder zijn dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer. Dit betekent dat de
anvraag voor een afsluiting met een hoogte van 2m niet onwettelijk is zoals de klager
beweert.
Een afsluiting met een hoogte van 2m is zelfs vrijgesteld van omgevingsvergunning.
Dit betekent dat er voor een afsluiting met een hoogte van 2,20m wel een
omgevingsvergunning nodig, maar dit betekent niet dat dergelijke hoogte onwettig is.
Een afsluiting met een hoogte van 2,20m ontstaat door te werken met een houten
paneel met een hoogte van 2m op een betonnen plaat die deels in de grond en deels
(20cm) boven het maaiveld uitkomt. Om nu te besluiten dat door die 20cm dergelijke
afsluiting niet esthetisch is, is wel heel kort door de bocht.
Het bezwaarschrift wordt als ongegrond beoordeeld.
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 volgens het Gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied. De
locatie is tevens gelegen in de VK Ter Coutere, afgeleverd aan François JOLY
vergund d.d. 10.05.1973 met nr. 012.358 – lot nr. 16.
De voorschriften inzake afsluitingen op de zijkavelgrens bepaalt:
- Tussen 2 voortuinstroken: beplanting max. 0,50m hoog.
- De resterende zijkavelgrens en de achterkavelgrens: levend groen of
paaltjes met draad op de perceelsgrens max. 2m hoog.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling omdat het om een
houten tuinafsluiting gaat met een hoogte van 2m.
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. Er werd één bezwaarschrift
ingediend, maar dit is ongegrond.
Volgens het bovenliggend plan, het gewestplan, ligt de locatie in
woonuitbreidingsgebied. Woonuitbreidingsgebieden zijn bestemd voor
groepswoningbouw, maar het gaat hier om een reeds geordend gebied. De
aanvraag is conform die bestemming.

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
Het plaatsen van een houten afsluiting is een vaak voorkomende aanvraag die
ook vergund wordt. In de meeste gevallen gaat het om een hoogte van 2m,
maar ook vaak om 2,20m, omdat de houten panelen op een betonnen plint
worden geplaatst. De gevraagde hoogte, namelijk 2,20m is niet uitzonderlijk
en niet storend voor de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
De voorziene afsluiting heeft een hoogte van 2,20m en bestaat uit een houten
paneel en een betonplaat. Dit zijn geen uitzonderlijke 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 plaatsen van een houten
tuinafsluiting op de linkerperceelsgrens en deels op de achterperceelsgrens,
gelegen in Ter Coutere 16, 8531 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 Fluvius 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
bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande woning,
Abtsultstraat 14.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020084156
EPB-nummer: 34013_G_2020_030752.

Gemeentelijk dossiernummer
2020/191

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 12 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 augustus 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 5 AFD (HULSTE)

A

0134

C

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning na afbraak
bestaande woning met als adres Abtsulstraat 14, 8531 Harelbeke-Hulste.

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

LANDELIJK GEBIED
ROND BAVIKHOVE
EN HULSTE

RUP_34013_214
_00004_00001

Agrarisch gebied
met overdruk
bekenlandschap /
natuurgebied

Er worden geen ingrepen voorgesteld in het natuurgebied.
In de zone agrarisch gebied met overdruk bekenlandschap zijn volgende voorschriften
van toepassing:
De voorschriften voor herbouw van eengezinswoningen in verspreide bebouwing
leggen het volgende op: het herbouwen op dezelfde plaats mits het totale bruto
volume beperkt wordt tot 1000m³, volumevermeerdering beperkt tot 100%;
locatieverandering enkel ten gevolge van rooilijn en voorbouwlijn of in het kader van
een goede plaatselijke ordening of verkeerveiligheid en mits motivatie in de
vergunningsaanvraag.
Bij de toelichting wordt vermeld dat herbouwen op dezelfde plaatst inhoudt dat de
nieuwe woning minstens op ¾ van de opp. van de bestaande woning moet geplaatst
worden. Een andere plaats kan omwille van oriëntatie, gevellijn, vrije zijstrook,….
Deze redenen kunnen niet aangewend worden om het gebouw zeer diep op het
perceel in te planten.
De overdruk bekenlandschap legt vast dat alle handelingen, voorzieningen,
inrichtingen en functiewijzigingen in het kader van de landbouw toegelaten worden
voor zover ze aan vergroening doen. Bij het dossier is een aanplantingsdossier
noodzakelijk. Er wordt aandacht gevraagd voor o.a. beperken verharding,
groenvolumes met betekenisvolle afmetingen en afschermen van nieuwe constructies.
In het dossier moeten min. bestaande en/of nieuwe perceelsbegrenzingen aangeduid
worden.
2. Historiek
Op 26.01.1977 werd een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van huis,
namelijk twee huizen ombouwen tot één huis (dossier 19977/100015).
Op 30.04.2019 werd een omgevingsvergunning verleend voor het afbreken van stal
en garage en het bouwen van een nieuwe stal en garage. (dossier 2019/83).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)

Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen in het landelijk gebied op de hoek van de Abtsulstraat en
Lindestuk. In de omgeving bevinden zich weilanden, een aantal verspreide woningen
en landbouwbedrijven.
De bouwplaats betreft een voormalige hoeve, bestaande uit het woonhuis en twee
losstaande bijgebouwen. De woning bestaat uit één bouwlaag met een hellend dak.
Achter de woning staat een stal voor de dieren op het aanliggende weiland. Naast de
woning staat een afzonderlijke garage met oprit.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De bestaande woning met een opp. van 124m² wordt gesloopt en vervangen door
een nieuwe woning, ook met één bouwlaag en een zadeldak. De nieuwe opp.
bedraagt 112m². De kroonlijsthoogte bedraagt 3,18m en de nokhoogte 7,25m met
een dakhelling van 45°. De verdieping onder dak is iets hoger tav de bestaande
woning en omvat een beperkte dakuitbouw.
De nieuwe woning wordt schuin en verder ingeplant t.a.v. de rooilijn dan de
bestaande woning, op een afstand die varieert van 5m53 tot 10m20
De woning wordt opgetrokken in lichtgrijze gevelsteen met rode dakpannen en
antracietkleurig schrijnwerk. De zijkant van de dakuitbouw wordt bekleed met leien.
Het regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 20 000L met een
overloop naar de infiltratievoorziening. De WC, handwastafel, wasmachine en
buitenkraan worden aangesloten op de hemelwaterput. Er wordt een
infiltratievoorziening voorzien van 10,5m². De infiltratievoorziening loopt over in de
gracht langs de Abtsulstraat. Er wordt voorzien in een septische put van 3000l, waar
de WC van het gelijkvloers en boven op aangesloten zijn.
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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
De locatie is volgens het RUP “Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste” gelegen in
het agrarisch gebied met overdruk bekenlandschap.
De voorschriften voor herbouw van eengezinswoningen in verspreide bebouwing
leggen het volgende op: het herbouwen op dezelfde plaats mits het totale bruto
volume beperkt wordt tot 1000m3, volumevermeerdering beperkt tot 100%;
locatieverandering enkel ten gevolge van rooilijn en voorbouwlijn of in het kader van
een goede plaatselijke ordening of verkeerveiligheid en mits motivatie in de
vergunningsaanvraag.
Bij de toelichting wordt vermeld dat herbouwen op dezelfde plaatst inhoudt dat de
nieuwe woning minstens op ¾ van de opp. van de bestaande woning moet geplaatst
worden. Een andere plaats kan omwille van oriëntatie, gevellijn, vrije zijstrook,….
Deze redenen kunnen niet aangewend worden om het gebouw zeer diep op het
perceel in te planten.
De nieuwe woning wordt voor 86m² opgetrokken op dezelfde locatie, dit is minder
dan ¾ van de originele opp. (3/4 van 124,54m² is 93,41m²).
De motivatie hiervoor is het voorzien van een compact (minder langwerpig) volume
ifv EPB eisen, het niet nodeloos groter maken van de woning vanuit de
bouwbehoeften en vanuit de verkeersveiligheid. Er wordt meer afstand van de straat
genomen om trillingen van voertuigen te vermijden, de woning staat immers nu heel
dicht bij de straat, en de zichtbaarheid op de straat (tegenliggers) te vergroten.
Deze motivatie is afdoende.
Het volume van de nieuwe woning bedraagt 616,28m³ tav 579,85m³ van de
bestaande woning.
De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het RUP.
De overdruk bekenlandschap legt vast dat alle handelingen, voorzieningen,
inrichtingen en functiewijzigingen in het kader van de landbouw toegelaten worden
voor zover ze aan vergroening doen. Bij het dossier is een aanplantingsdossier
noodzakelijk. Er wordt aandacht gevraagd voor o.a. beperken verharding,
groenvolumes met betekenisvolle afmetingen en afschermen van nieuwe constructies.
In het dossier moeten min. bestaande en/of nieuwe perceelsbegrenzingen aangeduid
worden.
De bestaande meidoornhaag en ligusterhaag, aan weerskanten van de woning aan de
Abtsulstraat wordt behouden. Een klein deel van de haag, vlak voor de bestaande
woning , en dus moeilijk te behouden tijdens de bouwwerken, wordt een heraanplant
van een meidoornhaag. De smeedijzeren poort wordt behouden.
De meidoornhaag die langs de garage ging voorzien worden (vorige vergunning) zal
aangeplant worden in de winter.
Deze aanplantingen zijn een voldoende inkleding van het openbaar domein en een
afscherming/filtering van de te bouwen constructies.
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 Abtsulstraat 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.
Het regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 20 000L met een
overloop naar de infiltratievoorziening. De WC, handwastafel, wasmachine en
buitenkraan worden aangesloten op de hemelwaterput. Er wordt een
infiltratievoorziening voorzien van 10,5m2. De infiltratievoorziening loopt over in de
gracht langs de Abtsulstraat. Er wordt voorzien in een septische put van 3000l, waar
de WC van het gelijkvloers en boven op aangesloten zijn.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De nieuwe woning wordt nabij de nieuwe
bijgebouwen ingeplant. Het volume en de oppervlakte van de nieuwe woning is
iets groter dan de huidige woning, maar dat is zeker niet storend. De afstand tot
aanpalende bebouwing is zo groot dat er geen hinder kan zijn inzake inkijk of
afname (zon)licht. De site wordt ook groen ingekleed. Het project is verenigbaar
met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De nieuwe woning is minder langwerpig dan de huidige woning: ze is iets
compacter. De bouwhoogte is wel groter. Uiteindelijk wijzigt de schaal van de
woning niet.

-

Visueel-vormelijke elementen
De nieuwe woning bestaat uit één bouwlaag met een zadeldak. Aan de voorzijde
van de woning is er centraal een dakuitbouw.
De woning wordt opgetrokken in lichtgrijze gevelsteen met rode dakpannen en
antracietkleurig schrijnwerk. De zijkant van de dakuitbouw wordt bekleed met
leien.
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 bouwen van een
eengezinswoning na afbraak bestaande woning, gelegen in de Abtsulstraat 14,
8531 Harelbeke-Hulste te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De groenaanleg moet worden voorzien, zoals aangeduid op het inplantingsplan
nieuwe toestand. Het groen moet ten laatste worden aangeplant in het
eerstvolgend plantseizoen na de ingebruikname van de nieuwe woning.
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 Fluvius 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
documenten aan het beroep toe te voegen.

of

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 eengezinswoning, Burgemeester Lanneaustraat 1 - 8530
Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020092193
EPB-nummer: 34013_G_2020_092193.

Gemeentelijk dossiernummer
2020/193

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 13 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 29 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD
D
1536
HARELBEKE 3 AFD
D
1537
HARELBEKE 3 AFD
D
1536

X 8
E 3
N 8

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning met als adres
Burgemeester Lanneaustraat 1, 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)

Arendswijk

RUP_34013_214_00024_
00001

Projectgebied:
zone voor wonen
met beperkte
nevenfuncties

De locatie is eveneens gelegen in de VK Beeklaan, afgeleverd aan
BOUWONDERNEMING Gino FEYS d.d. 25.07.2017 – lot nr. 1.

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:














Het volledige bouwkader, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, mag benut
worden. Gebouwen worden verplicht geplaatst op de voorbouwlijn zoals
aangeduid op het plan.
Voor percelen groter dan 500m² bedraagt de max. terreinbezetting “bebouwing”
30%. (= bebouwing en niet-waterdoorlatende verharding).
Max. bouwdiepte gelijkvloers + verdieping: 8,90m
Max. 2 bouwlagen + hellend/plat dak
Kroonlijsthoogte max. 7m.
Nokhoogte max. 13m
Bijgebouwen in de tuinzone van max. 12m2 op 3m van het hoofdgebouw en 1m
van de kavelgrenzen. Max. hoogte 2,5m en plat dak.
Verhardingen in de tuinzone van max. 40m2
Enkel levende hagen zijn toegelaten al dan niet versterkt met paaltjes, draad met
begroeiing, met een max. hoogte van 2m.
Voor percelen die palen aan de Beeklaan is het verplicht de kavelgrens tussen het
perceel en het voetpad in de Beeklaan af te sluiten met een haag.
Voortuin: verharding beperkt tot oprit en toegang tot de voordeur.
Carport toegelaten in de zone voor carport, op 2m achter de voorgevel. De
carport mag, met uitzondering van een dak en zijgevel van het hoofdgebouw,
geen afgesloten wanden hebben.
Carport : plat dak met een maximale kroonlijsthoogte van 3,50m.

2. Historiek
Op 25.05.2017 werd voor een deel van de site een verkavelingsvergunning
afgeleverd voor het verkavelen van grond in 24 loten voor open bebouwing (dossier
VK 2017/3).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Tussen de Beeklaan en de Zuidstraat lagen vroeger de bedrijfsgebouwen van de firma
LANO. De gebouwen zijn ondertussen gesloopt en op de site werd een nieuwe
invulling voorzien met ééngezinswoningen, een meergezinswoning, een assistentieflat
en een park/groenzone.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.
De locatie is gelegen langs de Burgemeester Lanneaustraat. De vrijstaande woning
wordt ingeplant op 3m achter de rooilijn van de straat en bestaat uit twee bouwlagen
met een plat dak. De tuin is zuid-west georiënteerd en ligt als het ware naast de
woning. In de vrije zijstrook rechts van de woning en tot tegen de perceelsgrens
wordt een carport voorzien.
De max. bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt 8,90m. De
voorgevelbreedte bedraagt 10,5m. De kroonlijsthoogte bedraagt 6,2m. De woning
wordt gedeeltelijk onderkelderd.

De carport wordt ingeplant op 2m achter de voorgevellijn en is langs drie zijden open.
De carport wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,70m. De
carport wordt afgewerkt in hout. De oprit naar de carport wordt aangelegd in klinkers
en heeft een opp. van 18,41m2.
De woning wordt afgewerkt met een rood genuanceerde gevelsteen met alu zwart
buitenschrijnwerk.
Naast de woning wordt een terras aangelegd van 35,69m2 niet-waterdoorlatende
verharding. Rondom de woning wordt een pad aangelegd in klinkers met een totale
opp. van 19,4m2.
In de tuin wordt een houten bijgebouw geplaatst met plat dak. Het is 12m2 groot en
2,5m hoog. Het wordt ingeplant op 1 m van de rooilijn van de Beeklaan en 1m van de
achterperceelsgrens. Door het feit dat dit een hoekperceel is, komt dit bijgebouw als
het ware aan de Beeklaan te staan. Om dit te integreren in het straatbeeld wordt
opgelegd dat een groene afsluiting tegelijkertijd moet voorzien worden kant
Beeklaan.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterput met inhoud 15.000L en de
infiltratievoorziening.
Het perceel heeft een oppervlakte van 573,3m². De terreinbezetting (woning 93,45 +
bijgebouw 12m2+ carport 25,5m2 + terras 35,69m2 ) bedraagt 166,64m2 of 29%.
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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
Het pand is gelegen in het RUP “Arendswijk” in een projectzone. Meer bepaald in
het deel voor een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.

De locatie is eveneens gelegen in de verkaveling Beeklaan, afgeleverd aan
BOUWONDERNEMING Gino FEYS d.d. 25.07.2017 – lot nr. 1.
Het ontwerp moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De woning wordt opgetrokken binnen de vastgelegde bouwkader.
De verkavelingsvoorschriften melden:
 Het volledige bouwkader, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, mag
benut worden. Gebouwen worden verplicht geplaatst op de voorbouwlijn
zoals aangeduid op het plan.
 Voor percelen groter dan 500m² bedraagt de max. terreinbezetting
“bebouwing” 30%. (= bebouwing en niet-waterdoorlatende verharding).
 Max. bouwdiepte gelijkvloers + verdieping: 8,90m
 Max. 2 bouwlagen + hellend/plat dak
 Kroonlijsthoogte max. 7m.
 Nokhoogte max. 13m
 Bijgebouwen in de tuinzone van max. 12m2 op 3m van het hoofdgebouw
en 1m van de kavelgrenzen. Max. hoogte 2,5m en plat dak.
 Verhardingen in de tuinzone van max. 40m2
 Enkel levende hagen zijn toegelaten al dan niet versterkt met paaltjes,
draad met begroeiing, met een max. hoogte van 2m.
 Voor percelen die palen aan de Beeklaan is het verplicht de kavelgrens
tussen het perceel en het voetpad in de Beeklaan af te sluiten met een
haag.
 Voortuin: verharding beperkt tot oprit en toegang tot de voordeur.
 Carport toegelaten in de zone voor carport, op 2m achter de voorgevel. De
carport mag, met uitzondering van een dak en zijgevel van het
hoofdgebouw, geen afgesloten wanden hebben.
 Carport : plat dak met een maximale kroonlijsthoogte van 3,50m.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling behoudens het niet
vermelden van de groene afsluiting naar de Beeklaan.
Tevens vermeldt de architect dat de oprit en het pad rond de woning wordt
aangelegd in waterdoorlatende klinkers. In andere dossiers op deze verkaveling,
opgemaakt door dezelfde architect worden klinkers als niet-waterdoorlatende
beschouwd;
Indien de klinkers van de oprit en het pad rond de woning op zo’n manier worden
aangelegd dat ze niet-waterdoorlatend zijn, dan is dit aspect ook niet conform de
verkavelingsvoorschriften omdat de maximale terreinbezetting wordt
overschreden.
Er zal dus als voorwaarde worden opgelegd dat indien er wordt gekozen voor
klinkers dit met een waterdoorlatende fundering wordt aangelegd of dat er voor
een ander waterdoorlatend materiaal wordt gekozen als 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 de Burgemeester Lanneaustraat een
voldoende uitgeruste openbare weg is.

c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterput met inhoud 15.000L en de
infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De omgeving wordt gekenmerkt door residentiële woningbouw. Het bouwen
van een vrijstaande woning past in de omgeving. De aanvraag doet mede
gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan
de omgeving. Het project is verenigbaar met de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning zal overeenkomen met de nog te bouwen woningen
op de nieuwe site. De bouwkaders zijn immers gelijkaardig aan elkaar. De
schaal komt ook overeen met die van de woningen in de omgeving.
Het perceel heeft een oppervlakte van 573,3m². De terreinbezetting (woning
93,45m² + bijgebouw 12m²+ carport 25,5m² + terras 35,69m² ) bedraagt
166,64m² of 29%.
Er blijft dus nog voldoende open ruimte/tuin over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De woning wordt afgewerkt met een rood genuanceerde gevelsteen met alu
zwart buitenschrijnwerk.
Het gaat om esthetische en kwalitatieve 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 bouwen van een
eengezinswoning, gelegen te Burgemeester Lanneaustraat 1, 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 groene afsluiting (= haag) kant Beeklaan moet gelijktijdig worden geplaatst
met het bijgebouw.
De oprit tot de carport en het pad rond de woning kunnen in klinkers worden
aangelegd, mits dit met een waterdoorlatende fundering wordt aangelegd of dat
er voor een ander waterdoorlatend materiaal wordt gekozen als 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 Fluvius 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
bouwen van een eengezinswoning, Burgemeester Lanneaustraat 22 - 8530
Harelbeke.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020092354
EPB-nummer: 34013_G_2020_092354.

Gemeentelijk dossiernummer
2020/194

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 13 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 augustus 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD
D
1536
HARELBEKE 3 AFD
D
1536

Z 9
N 8

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning met als adres
Burgemeester Lanneaustraat 22, 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)

Arendswijk

RUP_34013_214_00024_
00001

Projectgebied:
zone voor wonen
met beperkte
nevenfuncties

De locatie is eveneens gelegen in de VK Beeklaan, afgeleverd aan
BOUWONDERNEMING Gino FEYS d.d. 25.07.2017 – lot nr. 24.

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:











Het volledige bouwkader, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, mag benut
worden. Gebouwen worden verplicht geplaatst op de voorbouwlijn zoals
aangeduid op het plan.
Voor percelen kleiner dan 500m² bedraagt de max. terreinbezetting “bebouwing”
50%. (= bebouwing en niet-waterdoorlatende verharding).
Max. bouwdiepte gelijkvloers + verdieping: 10,5m
Max. 2 bouwlagen + hellend/plat dak
Kroonlijsthoogte max. 7m.
Nokhoogte max. 13m
Verhardingen in de tuinzone van max. 40m2
Enkel levende hagen zijn toegelaten al dan niet versterkt met paaltjes, draad met
begroeiing, met een max. hoogte van 2m.
Carport toegelaten in de zone voor carport, op 2m achter de voorgevel. De
carport mag, met uitzondering van een dak en zijgevel van het hoofdgebouw,
geen afgesloten wanden hebben.
Carport : plat dak met een maximale kroonlijsthoogte van 3,50m.

2. Historiek
Op 25.05.2017 werd voor een deel van de site een verkavelingsvergunning
afgeleverd voor het verkavelen van grond in 24 loten voor open bebouwing (dossier
VK 2017/3).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Tussen de Beeklaan en de Zuidstraat lagen vroeger de bedrijfsgebouwen van de firma
LANO. De gebouwen zijn ondertussen gesloopt en op de site werd een nieuwe
invulling voorzien met ééngezinswoningen, een meergezinswoning, een assistentieflat
en een park/groenzone.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.
De locatie is gelegen langs de Burgemeester Lanneaustraat. De vrijstaande woning
wordt ingeplant op 3m achter de rooilijn van de straat en op 9,27m van de rooilijn
van het fietspad. De woning bestaat uit twee bouwlagen met hellend dak. De tuin is
zuid-west georiënteerd. In de vrije zijstrook links van de woning en tot tegen de
rooilijn wordt een carport voorzien.
De max. bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt 10,5m. De
voorgevelbreedte bedraagt 8,9m. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,62m, de nokhoogte
10,23m. De woning wordt gedeeltelijk onderkelderd.
De carport wordt ingeplant op 2m achter de voorgevellijn en is langs drie zijden open.
De carport wordt afgewerkt met een plat dak. De hoogte van de carport is 2,7m. De
carport wordt afgewerkt in hout. De oprit naar de carport wordt aangelegd in
waterdoorlatende klinkers, de oprit heeft een oppervlakte van 39,62m².

De ontworpen woning is een woning in pastoriestijl, voorzien van geelgenuanceerde
gevelstenen. De dakbedekking wordt voorzien in zwarte rustieke pannen en het
buitenschrijnwerk in zwart PVC.
Naast de woning wordt een terras aangelegd van 24,2m² niet-waterdoorlatende
verharding. Rondom de woning wordt een niet waterdoorlatend pad aangelegd in
klinkers met een totale opp. van 21,58m².
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterput met inhoud 15.000L en 10 000
l en de infiltratievoorziening.
Het perceel heeft een oppervlakte van 387,1m². De terreinbezetting (woning 93,45 +
carport 25,5m2 + terras 24,20m2 + pad klinkers 21,58m2 ) bedraagt 164,73m2 of
42,6%.
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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
Het pand is gelegen in het RUP “Arendswijk” in een projectzone. Meer bepaald in
het deel voor een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.
De locatie is eveneens gelegen in de verkaveling Beeklaan, afgeleverd aan
BOUWONDERNEMING Gino FEYS d.d. 25.07.2017 – lot nr. 24.
Het ontwerp moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De woning wordt opgetrokken binnen de vastgelegde bouwkader.

De verkavelingsvoorschriften melden:
 Het volledige bouwkader, zoals aangeduid op het verkavelingsplan, mag benut
worden. Gebouwen worden verplicht geplaatst op de voorbouwlijn zoals
aangeduid op het plan.
 Voor percelen kleiner dan 500m² bedraagt de max. terreinbezetting
“bebouwing” 50%. (= bebouwing en niet-waterdoorlatende verharding).
 Max. bouwdiepte gelijkvloers + verdieping: 10,5m
 Max. 2 bouwlagen + hellend/plat dak
 Kroonlijsthoogte max. 7m.
 Nokhoogte max. 13m
 Verhardingen in de tuinzone van max. 40m2
 Enkel levende hagen zijn toegelaten al dan niet versterkt met paaltjes, draad
met begroeiing, met een max. hoogte van 2m.
 Carport toegelaten in de zone voor carport, op 2m achter de voorgevel. De
carport mag, met uitzondering van een dak en zijgevel van het hoofdgebouw,
geen afgesloten wanden hebben.
 Carport : plat dak met een maximale kroonlijsthoogte van 3,50m.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
Indien de klinkers van de oprit op zo’n manier worden aangelegd dat ze nietwaterdoorlatend zijn, dan is dit aspect ook niet conform de
verkavelingsvoorschriften omdat de maximale terreinbezetting wordt
overschreden.
Er zal dus als voorwaarde worden opgelegd dat indien er wordt gekozen voor
klinkers dit met een waterdoorlatende fundering wordt aangelegd of dat er voor
een ander waterdoorlatend materiaal wordt gekozen als 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 de Burgemeester Lanneaustraat een
voldoende uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterputten met inhoud 15.000L en
10.000M en de infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid

De omgeving wordt gekenmerkt door residentiële woningbouw. Het bouwen
van een vrijstaande woning past in de omgeving. De aanvraag doet mede
gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan
de omgeving. Het project is verenigbaar met de omgeving.
-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van de woning zal overeenkomen met de nog te bouwen woningen
op de nieuwe site. De bouwkaders zijn immers gelijkaardig aan elkaar. De
schaal komt ook overeen met die van de woningen in de omgeving.
Het perceel heeft een oppervlakte van 387,1m². De terreinbezetting (woning
93,45m² + carport 25,5m² + terras 24,20m² + pad klinkers 21,58m² )
bedraagt 164,73m² of 42,6%.
Er blijft dus nog voldoende open ruimte/tuin over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De ontworpen woning is een woning in pastoriestijl, voorzien van
geelgenuanceerde gevelstenen. De dakbedekking wordt voorzien in zwarte
rustieke pannen en het buitenschrijnwerk in zwart PVC.
Het gaat om esthetische en kwalitatieve 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 bouwen van een
eengezinswoning, gelegen in de Burgemeester Lanneaustraat 22, 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 oprit tot de carport kan in klinkers worden aangelegd, mits dit met een
waterdoorlatende fundering wordt aangelegd of dat er voor een ander
waterdoorlatend materiaal wordt gekozen als 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 Fluvius 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
plaatsen van een publiciteitsbord, Stasegemdorp 127.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020096036

Gemeentelijk dossiernummer
2020/207

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 16 juli 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 5 augustus 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD

C

0515

V 3

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een publiciteitsbord met als adres
Stasegemdorp 127, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
2. Historiek
Op 06.04.1966 werd een bouwvergunning toegekend voor het verbouwen van de
voorgevel.
Op 20.07.1966 werd een bouwvergunning toegekend voor het plaatsen van een
fietsrek.
Op 27.08.1980 werd een bouwvergunning toegekend voor het verbouwen van de
aanhorigheden.
Op 13.03.1985 werd een bouwvergunning toegekend voor het wijzigen voorgevel en
verlagen voetpad en boordstenen.
Op 05.03.1986 werd een bouwvergunning toegekend voor verbouwen van de
voorgevel van het woonhuis.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)

Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs Stasegemdorp. De straat is de uitvalsweg vanuit het
centrum van Stasegem richting Kortrijk.De straat is gekenmerkt door gesloten
bebouwing met woonfunctie. Hier en daar is in nevenfunctie een handelszaak of een
dienst aanwezig. Het pand zelf bestaat uit twee bouwlagen en een plat dak en is 5m
breed.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Deze aanvraag betreft het aanbrengen van publiciteit in de strook boven de voordeur
en de garagepoort.
Het bord is 4,1m lang en 0.27m hoog en heeft een opp. van 1,1m2.
Er is geen verlichting voorzien.
Dit paneel wordt geplaatst i.f.v. de yogastudio (les aan 9 personen) en reiki
behandelingen (1 persoon).
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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
De locatie is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in 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
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inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
Het voorzien van een yoga-studio in nevenbestemming bij het wonen is conform
de bestemming van het woongebied.
De publiciteit moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
Publiciteit op gebouwen met handels- of industriële activiteiten - Voorgevel
Publiciteit evenwijdig met de gevel
Er wordt publiciteit toegelaten onder volgende voorwaarden:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel (gedeelte van de voorgevel begrepen tussen
de begane grond en de laagste vensterdorpel van de eerste verdieping);
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden;
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel ;
- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal:
- 4m2 bij een gevelbreedte kleiner of gelijk aan 10m
- niet boven de kroonlijst uitsteken;
- geen lichtopeningen geheel of gedeeltelijk bedekken en niet uitgesneden zijn om
te vermijden dat een lichtopening of deur wordt bedekt;
- maximum 50% geplakt of gespoten in het raamvlak of achter het raam, enkel
op het gelijkvloers van een handelspand.
De aanvraag is conform de verordening mits het bord op 60 cm van de
gevelranden verwijderd is. Deze afmeting is niet voorzien op de plannen, maar
wordt als voorwaarde opgelegd.
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 Stasegemdorp 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
Het gaat om een kleinschalige nevenfunctie bij het wonen. In de omgeving
komen er nog kleinschalige handelszaken of diensten voor. Het maken van
publiciteit is onlosmakelijk verbonden met een handelszaak of een dienst. Het
bord voldoet aan de gemeentelijke verordening en is niet storend voor de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. De nieuwe
functie zal inderdaad verkeer aantrekken, maar door zijn kleine schaal (max.
100m²) zal dit niet buitensporig zijn.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
Het bord wordt voorzien in de strook boven de voordeur en de garagepoort.
Het bord is 4,1m lang en 0.27m hoog en heeft een opp. van 1,1m².
Er is geen verlichting voorzien.

-

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 plaatsen van een
publiciteitsbord, gelegen in Stasegemdorp 127, 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 publiciteit moet een afstand van 60cm ten opzichte van beide gevelranden
bewaren.
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 Fluvius 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
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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 het verkavelen van percelen grond.
De STIP & De Clercq Guy, Waterlelielaan 1 - 9032 GENT : het verkavelen
van percelen grond, gelegen Deerlijksesteenweg 35 - 8530 Harelbeke.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN
GROND
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2020079874

Gemeentelijk dossiernummer
VK2020/8

De aanvraag ingediend door
DE STIP, Waterlelielaan 1 - 9032 Gent
&
De Clercq Guy, Waterlelielaan 1 - 9032 Gent
werd per beveiligde zending verzonden op 24 juni 2020.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 23 juli 2020.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE
HARELBEKE

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1561
1561
1561
1562
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561

F 5
Y 7
X 7
P
W 7
A 8
W 5
Z 7
S 7
H 2
B 5
T 5
V 5

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van percelen grond met als adres
Deerlijksesteenweg 35, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- Het verkavelen van grond met wegenisaanleg
- slopen van bestaande bebouwing en verwijderen verharding
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)

INDUSTRIEEILANDJES:
Deelplan
Deerlijksesteenweg

RUP_34013_214
_00027_00001

Deels zone voor
wonen in de ruime
zin en deels in een
zone voor lokale
bedrijvigheid

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De zone voor wonen in de ruime zin:
- Wonen en aan het wonen verwante activiteiten zijn nevengeschikt aan elkaar.
Handel is een aan het wonen verwante functie. Meergezinswoningen worden
als woningtypologie toegelaten.
- Het hoofdvolume bestaat uit max. 2 bouwlagen + dakvolume. Er kan ook een
3e bouwlaag worden voorzien als teruggetrokken bouwlaag binnen het
gabariet van een denkbeeldig dak.
- Dakhelling: max. 45°
- Kroonlijsthoogte van max. 7m
- Nokhoogte van max. 13m
- Bouwdiepte verdieping: max. 12m
- Max. terreinbezetting 75% (= allen bebouwing + niet-waterdoorlatende
verharding)
- 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid.
- Op het kruispunt van de Deerlijksesteenweg en de toegangsweg is een
accentbebouwing van 3 bouwlagen met plat dak toegestaan, mits geen extra
bouwlaag in dakverdieping, gebouwd 10m achter de rooilijn met de
Deerlijksesteenweg en het accent langs de Deerlijksesteenweg heeft een
maximale gevelbreedte van 25m.
De zone voor lokale bedrijvigheid:
- De zone is bestemd voor lokale bedrijven. Inrichtingen voor de huisvesting
van bewakingspersoneel (= ook de zaakvoerder) met een maximum volume
van 1000m² geïntegreerd in het bedrijfsgebouw zijn toegelaten.
- De maximale perceelsoppervlakte van een lokaal bedrijf bedraagt 3000m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor één perceel met een
bedrijfsverzamelgebouw met een perceelsoppervlakte tot maximum 5000m².
- De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6m.
- Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht
gebruik van een plat dak of van sheddaken.

-

Ieder bedrijf is verplicht voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en
circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het bedrijf en het
personeel, zowel voor personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. Er
geld een absoluut parkeerminimum van 4 parkeerplaatsen per bedrijf.

2. Historiek
Op 30.10.2018 werd een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van
woningen, appartementen, handel, kantoren en KMO-units (dossier 2018/120). Er
werd beroep ingediend door een aantal omwonenden. De bouwheer heeft laten weten
dat zij verzaken aan de vergunning.
Op 12.11.2019 werd een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van
woningen, appartementen, handel, kantoren en KMO-units (dossier 2019/161)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het project ‘De Stip’ omvat de reconversie van een voormalige industrie-site (Nebimsite) tot een gebied waar wonen en kleinschalige bedrijvigheid gecombineerd worden.
De bewuste site is gelegen tussen de Deerlijksesteenweg en de spoorweg. In de
onmiddellijke omgeving bevinden zich rijwoningen, het politiekantoor, het
industrieterrein ‘De Geite’ en een oorlogskerkhof.
De Deerlijksesteenweg is een voormalige gewestweg die de kern van Harelbeke
verbindt met de gemeente Deerlijk.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Ondanks het feit dat er reeds een omgevingsvergunning werd afgeleverd, dient de
aanvrager nu een verkavelingsaanvraag in. Dit omwille van verkoopsdoeleinden.
Het verkavelingsplan voorziet in 75 loten. Daarvan zijn er 26 loten voor bedrijfsunits,
1 lot voor meergezinswoning, 2 loten voor gemeenschapsondersteunende diensten,
42 loten voor parkeerplaats en 4 loten voor privaat groen.
De site wordt ontsloten via één toegangsweg die loodrecht aansluit op de
Deerlijksesteenweg. De toegangsweg wordt voorzien links van de perceelsgrens met
het politiekantoor.
De toegangsweg tot de site sluit aan op een tweede centrale weg. Alle gebouwen op
de site vinden hun aansluiting op deze twee assen. Ten noorden van de site zal een
fiets-o-strade worden aangelegd. Zij maakt onderdeel uit van de verbinding KortrijkWaregem. Er worden op de site twee fietsverbindingen aangelegd naar de fiets-ostrade. De voorziene fiets-o-strade is 4m breed. Er wordt tevens voorzien in circa 2m
schrikafstand van de keermuur van de spoorweg en een groenzone van 0,5m breed
tussen de fiets-o-strade en de private percelen.
In feite wijzigt er niets aan het ontwerp ten opzichte van de afgeleverde
omgevingsvergunning (dossier 2019/161)
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 is reeds een goedgekeurde archeologienota uit het oorspronkelijk dossier.
Alle relevante voorwaarden bij de omgevingsvergunning d.d. 12.11.2019 (dossier
2019/161) en de adviezen van Fluvia, Proximus, FLUVIUS, INFRABEL en de
COMMONWELTH WAR GRAVE COMMISSION in ditzelfde dossier blijven van
toepassing.
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 project-MER-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
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

van

a) Planologische toets:
De locatie is gelegen in het RUP “Industrie-Eilandjes – deelplan
Deerlijksesteenweg” deels in een zone voor wonen in de ruime zin en deels in een
zone voor lokale bedrijvigheid.
De zone voor wonen in de ruime zin:
- Wonen en aan het wonen verwante activiteiten zijn nevengeschikt aan
elkaar. Handel is een aan het wonen verwante functie.
Meergezinswoningen worden als woningtypologie toegelaten.
- Het hoofdvolume bestaat uit max. 2 bouwlagen + dakvolume. Er kan ook
een 3e bouwlaag worden voorzien als teruggetrokken bouwlaag binnen het
gabariet van een denkbeeldig dak.
- Dakhelling: max. 45°
- Kroonlijsthoogte van max. 7m
- Nokhoogte van max. 13m
- Bouwdiepte verdieping: max. 12m
- Max. terreinbezetting 75% (= allen bebouwing + niet-waterdoorlatende
verharding)
- 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid.
- Op het kruispunt van de Deerlijksesteenweg en de toegangsweg is een
accentbebouwing van 3 bouwlagen met plat dak toegestaan, mits geen

extra bouwlaag in dakverdieping, gebouwd 10m achter de rooilijn met de
Deerlijksesteenweg en het accent langs de Deerlijksesteenweg heeft een
maximale gevelbreedte van 25m.
De zone voor lokale bedrijvigheid:
- De zone is bestemd voor lokale bedrijven. Inrichtingen voor de huisvesting
van bewakingspersoneel (= ook de zaakvoerder) met een maximum
volume van 1000m² geïntegreerd in het bedrijfsgebouw zijn toegelaten.
- De maximale perceelsoppervlakte van een lokaal bedrijf bedraagt 3000m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor één perceel met een
bedrijfsverzamelgebouw met een perceelsoppervlakte tot maximum
5000m².
- De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6m.
- Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht
gebruik van een plat dak of van sheddaken.
- Ieder bedrijf is verplicht voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en
circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het bedrijf en het
personeel, zowel voor personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens.
Er geld een absoluut parkeerminimum van 4 parkeerplaatsen per bedrijf.
De verkavelingsvoorschriften zijn geschreven volgens de voorschriften van het
RUP “Industrie-Eilandjes” – Deelplan Deerlijksesteenweg en volgens de
afgeleverde omgevingsvergunning.
b) Wegenis:
Het wegenistracé in het projectgebied werd goedgekeurd in de
Gemeenteraad in zitting van 21.10.2019.
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.
In het project wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Iedere unit heeft een
regenwaterput met inhoud 10.000L en er wordt voorzien in een bufferbekken.
d) Mer-screening:
In de project-MER-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten
van het voorgenomen project (dat onder het toepassingsgebied van bijlage III
van het project-MER-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.
e) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:

-

Functionele inpasbaarheid
De locatie had in het Gewestplan Kortrijk de bestemming milieubelastende
industrie. Door de opmaak van het RUP is dit een lokaal bedrijventerrein
geworden met wonen. Deze bestemming is in elk geval beter te verweven met
de functies (hoofdzakelijk wonen) rond de locatie.
Door te werken met een soort van ‘parkaanleg’ integreert DE STIP zich in de
omgeving. De afstand is voldoende groot tot de aanpalende woningen zodat er
kan worden besloten dat er normaliter geen verzwarende impact op de
omgeving is en dat het project ook verenigbaar is met de plaatselijke
toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Er worden ter hoogte van het kruispunt met Bakkerij Vincent aanpassingen
doorgevoerd. Er wordt immers een verhoogde inrichting (verlengd plateau)
voorzien. Deze aanleg zou snelheidsremmend moeten werken.
Op heden bevinden zich in de Deerlijksesteenweg t.h.v. de inrit van het
project twee gemarkeerde parkeerplaatsen. Deze kunnen echter niet worden
behouden in de nieuwe toestand. Ter compensatie worden openbare parkings
voorzien langsheen de toegangsweg van het project. Een nieuw zebrapad over
het verkeerplateau zorgt voor een veilige verbinding met de handelszaken aan
de overkant van de Deerlijksesteenweg.
Voor meergezinswoningen wordt in het RUP een parkeernorm van 1,5
parkeerplaats per woongelegenheid opgelegd. Er worden in de
meergezinswoningen 25 woongelegenheden voorzien. Dit betekent 38
parkeerplaatsen. Er worden ondergronds 25 parkeerplaatsen voorzien.
Ondergronds moeten 2 parkeerplaatsen worden voorzien voor mindervaliden.
Bovengronds en op eigen terrein worden nog 18 parkeerplaatsen voorzien.
Eén daarvan is voorzien voor mindervaliden. Langsheen de toegangsweg tot
de site zijn er 7 openbare parkeerplaatsen.
Er wordt voorzien in 104 parkeerplaatsen in functie van de units. Voor de 8
polyvalente ruimtes wordt voorzien in 32 parkeerplaatsen.
Er zijn dus zeker voldoende parkeerplaatsen voorzien op het project.
Ten noorden van de site zal een fietssnelweg worden aangelegd. Zij maakt
onderdeel uit van de verbinding Kortrijk-Waregem. Er worden op de site twee
fietsverbindingen aangelegd naar de fietssnelweg. Het project heeft aandacht
voor een multimodale ontsluiting en is bovendien dichtbij het station gelegen.
Er zijn op het terrein ook 132 fietsenstalplaatsen voorzien.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
In het ontwerp werd er rekening gehouden met het voorzien van voldoende
groen op de site. De site wordt niet helemaal dichtgebouwd en verhard.

-

Visueel-vormelijke elementen
Uit de reeds afgeleverde vergunning blijkt:
De werkgerelateerde gebouwen worden bekleed met wit/beige
gepigmenteerde betonpanelen en voorzien van aluminium schrijnwerk
wit/beige.
De woongerelateerde gebouwen worden bekleed met een klassieke baksteen
rood/bruin tint. Het schrijnwerk zal ook in aluminium wit/beige uitgevoerd
worden.

-

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

-

Bodemreliëf
Het terrein wordt in het kader van een brownfieldconvenant eerst gesaneerd.

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door NV DE STIP & de heer De Clercq Guy inzake het
verkavelen van percelen grond, gelegen in de Deerlijksesteenweg 35, 8530 Harelbeke
te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Alle relevante voorwaarden bij de omgevingsvergunning d.d. 12.11.2019
(dossier 2019/161) en de adviezen van Fluvia, Proximus, FLUVIUS, INFRABEL
en de COMMONWELTH WAR GRAVE COMMISSION in ditzelfde dossier blijven van
toepassing.
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 Fluvius 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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(geschrapt)

Artikel 2:
Het college wenst gehoord te worden. Schepen David Vandekerckhove gaat naar de
hoorzitting.
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Voorkooprecht voor de handelspanden en autobergplaats gelegen
Marktplein 2/4 te HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Notaris Frederic MAELFAIT, Stationsplein 2 – 8530 HARELBEKE heeft op 14.08.2020 een
dossier aangeboden op het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij
overeenkomstig art. 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de Stad
Harelbeke het voorkooprecht wordt aangeboden voor de handelspanden gelijkvloers 11 &
12 en autobergplaats 25 gelegen Marktplein 2/4 te HARELBEKE, kadastraal bekend 1e
afdeling, sectie A, nr. 413K.
De eigendommen zijn gelegen in het RUP “ Marktplein” in een zone met voorkooprecht.
Het Stadsbestuur wordt dus de gelegenheid geboden om gebruik te maken van het
voorkooprecht op voormeld goed. De vraagprijs is €100.000,00
Vermits huidige eigendom belang heeft voor de Stad Harelbeke en in te passen valt in
het stadspatrimonium en het beleid, is het opportuun gebruik te maken van dit
voorkooprecht.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid art. 2.4.1.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
De stad zal gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij aangeboden
voorkooprecht voor de twee handelspanden en de autobergplaats gelegen Marktplein 2/4
te Harelbeke op basis van art. 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij.
Lokale Economie
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Goedkeuring subsidiereglement 'collectief webplatform'

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De handel en horeca staat onder zware druk. De toenemende concurrentie van
baanwinkels (voornamelijk ketens) in de periferie van de stad en die van omliggende
steden en gemeenten in combinatie met de felle opkomst van de internationale ecommerce, zorgen voor een bijna ongelijke strijd met de lokale handel en horeca.
Het handelscomité wil dan ook de digitale evolutie bij die lokale handel en horeca
bevorderen door het in gebruik nemen van een collectief webplatform waarbij
handelszaken op een (financieel en logistiek) laagdrempelige manier hun producten en
diensten kunnen aanbieden aan bestaande klanten.
De stad wil het comité en daarbij aangesloten handelszaken met die doelstelling
financieel ondersteunen door het terugbetalen van de opstartkost enerzijds, en het
terugbetalen van de helft van de maandelijkse licentiekost gedurende het eerste jaar
anderzijds.
Die doelstelling uit zich concreet in het:
- Stimuleren van online activiteit van de Harelbeekse handel en horeca-zaken;
- Stimuleren van lokaal (zij het online of in het winkelpunt) shoppen;
- Stimuleren van kruisbestuiving bij handel en horeca in Harelbeke en bij de
consumenten die de tool gebruiken om (nieuwe) handelszaken te (her)ontdekken;
- Verbreden van de toepassingen van de Oarelbeke Weireldkoarte – die eerder in
gebruik werd genomen als officieel betaalmiddel bij deelnemende handelszaken in
Harelbeke
De tool kan pas effectief zijn om het online shoppen te stimuleren wanneer er voldoende
kritische massa aanwezig is op het platform, bepaald op 15 deelnemers. Zolang dat
aantal deelnemers niet bereikt is, wordt het platform niet opgestart.
Het reglement zal in werking treden op 1 november 2020, geldt vanaf 15 geldige
aanvragen en voor de eerste 30 handelszaken die intekenen. De aanvraagdatum geldt
als criterium om de rangorde te bepalen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Opstarten webplatform voor Harelbeekse handelaars van 21 april 2020
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van burgemeester en schepenen keurt het subsidiereglement voor het
collectief webplatform principieel goed.

Milieu
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Besluit van de Deputatie over de omgevingsaanvraag van NV Agristo,
Waterstraat 40 8531 Harelbeke-Hulste voor de optimalisatie van de
waterzuiveringsinstallatie en andere milieuhygiënische installaties,
gelegen Waterstraat 40 8531 Harelbeke-Hulste.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2019154488
Inrichtingsnummer: 20180122-0005
Volgende aanvrager:
NV AGRISTO, Waterstraat 40, 8531 Harelbeke-Hulste heeft een aanvraag ingediend voor
stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van één of meerdere ingedeelde
inrichtingen of activiteiten.
Kort omschreven gaat het over:
Stedenbouwkundige handelingen: De optimalisatie van de waterzuiveringsinstallatie en
andere milieu hygiënische installaties.
IIOA: Het voorwerp van de aanvraag betreft de aanpassing van de indeling en de
opbouw van de waterzuiveringsinstallatie, in functie van de huidige productiecapaciteit.
De aanvraag beoogt een optimalisatie van de huidige bedrijfsprocessen en betreft geen
uitbreiding van de productiecapaciteit. Tevens wordt een aanpassing en update
doorgevoerd van de opslag van diverse gevaarlijke producten.
De aanvraag heeft als adres: Waterstraat 40, 8531 Harelbeke-Hulste, kadastraal:
Harelbeke-Hulste 5de Afd, Sectie C, nr 25D, 25C, 23L, 26D, 23H, 26H.
De Deputatie verleende vergunning voor een termijn die aanvangt op 06.08.2020 en die,
voor wat betreft de IIOA eindigt op 19.12.2022, samenvallend met de einddatum van de
basisvergunning d.d. 19.12.2012.
De beslissing ligt ter inzage van 22 augustus 2020 tot en met 21 september 2020 bij de
gemeentelijke dienst Stedenbouw en de Milieudienst, Marktstraat 29 8530 Harelbeke.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van de beslissing van de Deputatie.
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Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot aktename van
de melding van Van Bellinghen Wim, Meersstraat 15 te 8530 Harelbeke
voor de exploitatie van een rundveebedrijf, gelegen op hetzelfde adres.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020101082
Inrichtingsnummer: 20200731-0039
De melding ingediend door werd per beveiligde zending verzonden op 31 juli 2020.
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of
exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de
meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen
een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de
overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen
dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt
aan de melding geen verder gevolg gegeven.”
Voorwerp van de melding
De melding heeft betrekking op een landbouwbedrijf, gelegen te Meersstraat 15, 8530
Harelbeke, kadastraal bekend, HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nr(s) 0120V, 0119X, 0119Z,
0120T en 0120W.
De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de
derde klasse.
Op 09.10.1990 werd door het CBS aan Rosa Desmet een ARAB-milieuvergunning
verleend voor de exploitatie van een landbouwbedrijf, deze vergunning is vervallen
sedert01.09.2016.
Op 25.10.2016 werd aan Desmet Rosa aktename verleend met betrekking tot volgende
rubrieken van de indelingslijst van Vlarem:
Rubriek
6.5.1

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen
voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek
17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale
eenheden: 1 Stuks (aantal))

Kl.
3

15.1.1

17.3.2.1.1.1.b

28.2.c.1

Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en
met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan
personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen
van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met
vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100
kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale
eenheden: 833 kilogram)
Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een
agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale
eenheden: 180 kubieke meter)

3

3

3

De inrichting werd overgenomen door Wim Van Bellinghen. Een overdracht van een
inrichting klasse 3 is echter niet mogelijk, deze moet opnieuw gemeld worden. Op
31.07.2020 werd hiervoor een melding ingediend.
De aanvraag voor de iioa omvat volgende ingedeelde inrichting of activiteit:
Rubriek
6.5.1

15.1.1

17.3.2.1.1.1.b

28.2.c.1

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen
voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek
17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale
eenheden: 1 Stuks (aantal))
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en
met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan
personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen
van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met
vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100
kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale
eenheden: 833 kilogram)
Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een
agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale
eenheden: 180 kubieke meter)

Kl.
3

3

3

3

Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de
melding.
De iioa is gelegen in woongebied volgens het gewestplan ‘KORTRIJK’.
De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus
meldingsplichtig.
Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Van Bellinghen Wim,
Meersstraat 15 te 8530 Harelbeke voor de exploitatie van een rundveebedrijf, te
Meersstraat 15, 8530 Harelbeke, kadastraal bekend, HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nr(s)
0120V, 0119X, 0119Z, 0120T en 0120W omvattende:
Rubriek
6.5.1

15.1.1

17.3.2.1.1.1.b

28.2.c.1

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen
voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek
17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale
eenheden: 1 Stuks (aantal))
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en
met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan
personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen
van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met
vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100
kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale
eenheden: 833 kilogram)
Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een
agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale
eenheden: 180 kubieke meter)

Kl.
3

3

3

3

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken
integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende
milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken
4.1,
4.7 en 4.9
hoofdstuk 4.5 met
bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
hoofdstukken 4.4 en
4.10 met bijlagen
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.
hoofdstuk 4.2 met

-

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht
Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

bijlagen
2.3.1,
4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
5.17

-

Sectorale milieuvoorwaarden

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het
VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de
exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te
leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is
raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
2. Er worden geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd.
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van
de meldingsakte.
Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats
waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager
gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te
plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
gemelde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per
aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45
dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift
stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit
is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing
wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van
de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet
binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van
sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging
voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)
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Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot aktename van
de melding van Bisschop Pascal b.v.b.a., Pilkemstraat 38 8920 LangemarkPoelkapelle voor de exploitatie van een bronbemaling gelegen
Gaversstraat 93-117 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020078824
Inrichtingsnummer: 20200616-0028
De melding ingediend door Bisschop Pascal b.v.b.a., Pilkemstraat 38 8920
Langemark-Poelkapelle werd per beveiligde zending verzonden op 14 juli 2020 (en
doorgestuurd op 28.07.2020).
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of
exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de
meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen
een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de
overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen
dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt
aan de melding geen verder gevolg gegeven.”
Voorwerp van de melding
De melding heeft betrekking op de grondwaterverlaging voor het uitgraven van een
pompput en DWA Riolering, op de locatie Gaversstraat 93-117 Harelbeke, kadastraal
gelegen Afdeling 3, sectie D, nrs. 1415H6 en 1415K9
De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de
derde klasse.
Er wordt gepompt uit bemalingsputten, uit de watervoerende laag HCOV_0100
(Kwartair). Maximale putdiepte is 3 meter (fase 1), 4,5 meter (fase 2), maximale
verlaging van het grondwaterpeil is 5 meter (fase 1) en 6 meter (fase 2). Er worden 4
putten voorzien in eerste fase (aanleg), 30 putten in tweede fase (effectieve bemaling).
De aanvraag voor de iioa omvat volgende ingedeelde inrichting of activiteit:
53.2.2.a.

8.900 m³/jaar (over een periode
van 5 weken)

Er wordt gepompt uit de
watervoerende laag HCOV_0100.

Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de
melding.
De iioa is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus
meldingsplichtig.
Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandregels.
De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1.
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Bisschop Pascal b.v.b.a.,
Pilkemstraat 38 8920 Langemark-Poelkapelle voor de exploitatie van een
bronbemaling gelegen Gaversstraat 93-117 Harelbeke, kadastraal gelegen
Afdeling 3, sectie D, nrs. 1415H6 en 1415K9, omvattende:
53.2.2.a.

8.900 m³/jaar (over een periode
van 5 weken)

Er wordt gepompt uit de
watervoerende laag HCOV_0100.

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken
integraal deel uit van de meldingsakte.
Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende
milieuvoorwaarden:

1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1,
4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
5.53.

-

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Algemene milieuvoorwaarden - geluid

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht
Algemene milieuvoorwaarden –
oppervlaktewater
Sectorale milieuvoorwaarden

-

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze
opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en
geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de
link: https://navigator.emis.vito.be/
Bijkomende bijzondere voorwaarden:
1.
2.

Het opgepompte bemalingswater dient terug in de grond gebracht te worden door middel van
een retourbemaling, dit op het perceel of op een praktisch bereikbare locatie.
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel om
praktische redenen niet mogelijk is, dient op een duurzame manier omgesprongen te worden
met het opgepompte grondwater.
2.1. het bemalingswater moet maximaal via de oppervlakte infiltreren in de omgeving indien
geen retourbemaling mogelijk is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
infiltratieputten, infiltratiebekken, infiltratiegrachten of terreinen die omwille van hun aard
en ligging een volledige infiltratie van dit water mogelijk maken.
2.2. Als er geen infiltratiemogelijkheden zijn, dan moet er geloosd worden, in afnemende
volgorde van prioriteit:
2.2.1. in de openbare of private beken, waterlopen, grachten, bekkens of vijvers die
daartoe dienstig kunnen zijn
2.2.2. op een RWA-afvoer of via een poortdijk (toegang tot een ondergrondse beek)
2.2.3. op de gemengde riolering of DWA-riolering

Het is de verantwoordelijkheid en de opdracht van de aannemer/exploitant om zelf de
toepasbaarheid van deze voorwaarden na te gaan, evenwel in overleg met de milieudienst
voorafgaand aan de aktename of omgevingsvergunning.
3.

Indien een retourbemaling (punt 1) niet mogelijk is, dus indien punten 2.1. of 2.2. van
toepassing zijn, dan dient tevens voorzien te worden in de mogelijkheid tot hergebruik van het

bemalingswater. Dit wordt evenwel beperkt tot de periode tussen 1 maart en 1 oktober, gezien
de nood aan hergebruik van bemalingswater zich in de huidige klimatologische
omstandigheden voornamelijk in deze periode stelt.
Hiertoe worden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
3.1. Bij gemelde op te pompen volumes van 5.000 m³ of meer dient door de aannemer of
exploitant een opvangcontainer of buffertank geplaatst te worden. Bij de bouw van
éénsgezinswoningen is dit een buffertank van minimaal 1.000 liter, bij alle andere
projecten is dit een buffertank van minimaal 5.000 liter. Deze wordt geplaatst op
openbaar en publiek toegankelijk domein, en in de onmiddellijke nabijheid van een zone
waar infiltratie of afvoer mogelijk is. Deze locatie wordt voorgelegd aan de Milieudienst. In
voorkomend geval moet een toelating voor inname van het openbaar domein worden
bekomen.
3.2. Er dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden aan de buffertank. Het aftappunt moet
het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor derden, mogelijk maken.
Naast deze aftapmogelijkheid voorziet de aannemer of exploitant ook de nodige
voorzieningen zodat dit water ook voor eigen toepassingen in de werfzone kan gebruikt
worden. De buffertank is aan de bovenkant voorzien van een deksel met voldoende
afmeting, zodat dit toegankelijk is om groendiensten of landbouwers met grootdebietpompen toe te laten ook van dit water gebruik te maken.
3.3. Elke buffertank is voorzien van een overloopleiding. Deze overloopleiding moet het
overtollige, niet gebruikte bemalingswater de weg laten volgende zoals omschreven in de
cascade van voorwaarden 2.1. en 2.2.
3.4. Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het
aftappunt en de buffertank, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water
gegarandeerd is. Toegang tot de eigenlijke werfzone is niet toegelaten.
3.5. De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar
vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te
worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op
eigen risico is.
Er werd door de Stad een sjabloon opgemaakt dat door de exploitant kan gebruikt worden
om de maatregel aan te kondigen.
3.6. De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de
bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de
opstelling en de affiche naar de dienst Milieu van Stad Harelbeke met vermelding van het
dossiernummer.
3.7. De stad stelt via de geëigende kanalen op digitale wijze een kaart ter beschikking waarop
is aangeduid waar er zich tijdelijke bemalingen bevinden.
3.8. In overleg met de milieudienst kan van bovenvermeld cascade- en hergebruiksysteem
worden afgeweken indien een systematisch en continu hergebruik bij een afnemer kan
worden aangetoond of gegarandeerd.
4.
5.
6.
7.
8.

Indien er geloosd wordt op een RWA-afvoer of op de gemengde riolering of DWA-riolering,
dient er een zandfilter geplaatst te worden.
Elke bronbemaling moet uitgerust zijn met een verzegelde debietmeting en registratie van de
opgepompte hoeveelheid grondwater. Deze geregistreerde debieten worden na beëindiging
van de bemaling bezorgd aan de Milieudienst
Een lozing van meer dan 10 m³/uur bemalingswater op de gemengde riolering of DWA-riolering
vereist tevens een voorafgaande schriftelijke toelating van Aquafin.
De pompen dienen geluidsarm opgesteld te worden, en tevens wordt gebruikt gemaakt van
geluidsarme pompen. Locatie en afscherming pompen wordt vooraf meegedeeld aan de
milieudienst.
Hergebruik van bemalingswater, zoals hierboven opgelegd, is enkel toegestaan indien er geen
indicaties zijn op grondwaterverontreiniging, dus niet bij percelen met OBO waarbij conclusie
BBO is, percelen met BBO, en percelen met saneringsplicht.

Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van
de meldingsakte.

Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats
waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager
gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te
plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
gemelde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per
aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45
dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift
stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit
is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing
wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van
de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet
binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

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

Patrimonium
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Aanvraag tijdelijke tent op openbaar domein ter beschutting van
wachtende klanten. Machtiging inname openbaar domein.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van Covid-19-epidemie mogen slechts een beperkt aantal klanten tegelijk
binnen in een handelszaak. Wanneer meer klanten dan het maximum toegelaten naar de
handelszaak komen, moeten zij buiten (op een veilige afstand van elkaar) wachten.
Gezien de herfst en winter voor de deur staan, vraagt slagerij ’t Eiland (Vrijheidsstraat
55) om een tent voor de winkel te plaatsen zodat de klanten die wachten om binnen te
kunnen, beschutting hebben voor regen/sneeuw/hagel/…
De gevraagde tent is 3 meter breed op maximum 8 meter lang en zou open blijven aan
de zijkanten zodat er geen hinder is voor de voetgangers. De totale breedte van het
voetpad voor de handelszaak is 4,3 meter. De aanvraag wordt ingediend voor de periode
september 2020-maart 2021.
De burgemeester heeft inzake zijn bevoegdheden in het kader van de administratieve
politie kennis genomen van de voorliggende aanvraag. De burgemeester is van oordeel
dat hij in het kader van zijn aangehaalde bevoegdheid toelating tot het gevraagde kan
geven.
Verder komt het conform artikel 48 van de Algemene Politieverordening de burgemeester
toe inzake voorliggende aanvraag de machtiging ‘openbare veiligheid’ te geven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

de Vlaamse codex ruimtelijke ordening
Het decreet lokaal bestuur inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken, art. 56, par. 3 en art. 279 par. 2 en art. 133 tweede lid van de
Nieuwe Gemeentewet.
Algemene politieverordening (APV), vastgesteld in de gemeenteraad van
10.09.2018 en de daarop volgende wijzigingen

Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college geeft inzake voorliggende aanvraag de machtiging tot het innemen van
openbaar domein voor het plaatsen van een tijdelijke tent ter beschutting van wachtende
klanten:
De tent moet voldoen aan volgende voorschriften:
 Op het voetpad of de plaats bestemd voor voetgangersverkeer blijft altijd een
vrije doorgang van minstens 1,5 m over. Er is geen toelating tot het innemen van
een fietspad. Er blijft een continue doorgang voor hulpdiensten mogelijk.
 De tent dient enkel ter beschutting van wachtende klanten die, gelet op de Covid19-maatregelen, geen toegang tot de handelszaak kunnen nemen. Er kan geen
verkoop van goederen of diensten plaatsvinden in/onder de tent.
 De tent wordt niet boven een gasafsluiter of hydrant aangebracht.
 De tent wordt zo aansluitend mogelijk aangebracht aan het handelspand en mag
in geen geval vastgemaakt worden door te boren of schade aan het openbaar
domein aan te brengen.
 De gebruikte tent bevindt zich in goede staat van onderhoud, heeft geen
gevaarlijke uitsteeksels en vormt geen gevaar voor passanten.
 De tent wordt enkel geplaatst tijdens de openingsuren van de handelszaak.
 De geldende veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen worden: behoud
van fysieke afstand zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
 De machtiging gaat in vanaf de vergunningsdatum. Dit gemachtigd gebruik van
het openbaar domein kan te allen tijde en zonder dat enige vergoeding
verschuldigd is, worden ingetrokken, gewijzigd of geschorst indien de bevoegde
overheid van oordeel is dat de openbare orde, de openbare veiligheid (met
inbegrip van de verkeersveiligheid) en de openbare rust op gelijk welke wijze in
het gedrang. Een identieke maatregel kan ook worden genomen ingeval deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werken, bv. aan het openbaar domein.
 Deze machtiging is geldig tot en met 31 maart 2021.
Huidige machtiging wordt verleend aan de aanvrager; ze is strikt persoonlijk en
plaatsgebonden én niet overdraagbaar aan derden. De stad draagt geen enkele
aansprakelijkheid nopens het privaat gebruik van gedeelten van het openbaar domein en
de erop geplaatste voorwerpen. De vergunninghouder/gemachtigde draagt de volledige
aansprakelijkheid.
De burgemeester heeft in het kader van zijn bevoegdheden in het kader van de
administratieve politie kennis genomen van de voorliggende aanvraag. De burgemeester
geeft toelating tot het gevraagde in het kader van zijn aangehaalde bevoegdheid.

Carlo Daelman
Algemeen directeur

Artikel 2:

Alain Top
Burgemeester
Toepassing art. 279 par.2 DLB en
133 tweede lid NGW

Deze machtiging wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan de politiezone Gavers.
Artikel 3:
Het college neemt er akte van dat de burgemeester in het kader van zijn bevoegdheden
in het kader van de administratieve politie kennis heeft genomen van de voorliggende
aanvraag en van oordeel is dat hij in het kader van zijn aangehaalde bevoegdheid
toelating tot het gevraagde kan geven.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Uitvoeren van communicatiewerken in Kanaalstraat / Luipaardstraat door
Eurofiber.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Door Eurofiber worden telecommunicatiewerken uitgevoerd in de Kanaalstraat /
Luipaardstraat. Het betreft het plaatsen van een glasvezelbuis volgens het traject op plan
P_337590.001.
De werken liggen ook gedeeltelijk op grondgebied Kortrijk. De aanvrager dient dan ook
voor dat deel contact op te nemen met Kortrijk.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van en keurt voornoemde werken goed.
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Renovatie waterdistributienet Hoogstraat.Goedkeuren plannen, raming en
toelating tot uitvoering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De watergroep wenst hun distributienet inde Hoogstraat aan te passen volgens het plan

03_000016806_P1.

De kostprijs voor deze werken wordt door de watergroep geraamd op € 205 034,48 en
valt volledig ten laste van de Watergroep.
Bedoelde werken is een daad van beheer en valt onder de bevoegdheid van het college
te meer daar er geen financiële transactie (noch factuur noch betaling via de financieel
directeur) plaats vindt.

Het departement grondgebiedszaken geeft gunstig advies maar wijst erop dat er werken
van de stad en Fluvius in de Hoogstraat gepland zijn, dat de Watergroep daar rekening
mee moet houden en afstemmen voor de ligging van hun leidingen.
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.
-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 gehecht aan het plan en de raming voor de opdracht “Harelbeke
(Bavikhove) Hoogstraat; Netvernieuwing: Renovatie n.a.v. lekken” opgesteld door de
Watergroep die de toestemming krijgt bedoelde werken uit te voeren, mits rekening te
houden met het advies van het departement grondgebiedszaken.
Artikel 2 :
De kosten van de werken vallen voor 100% ten laste van de Watergroep.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

43

Inrichten koffiecorner secretarie. Goedkeuring verrekening 1.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 april 2020
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Inrichten koffiecorner secretarie” aan
Inside Decorations, KBO nr. BE 0886.274.449, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem tegen
het nagerekende offertebedrag van € 3.439,76 excl. btw of € 4.162,11 incl. 21% btw
(€ 722,35 Btw medecontractant).
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen:
Bijwerken

+

€ 135,08

Totaal excl. btw

=

€ 135,08

Btw

+

€ 28,37

TOTAAL

=

€ 163,45

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 3,93%, waardoor het totale
bestelbedrag na verrekeningen nu € 3.574,84 excl. btw of € 4.325,56 incl. 21% btw
(€ 750,72 Btw medecontractant) bedraagt.
Motivering voor deze verrekening:
In het lastenboek was geen schilderwerk voorzien van het zichtbaar deel aan de zijkant.
Dit dient wel afgewerkt te worden..
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar de heer Frederik Ost verleende gunstig advies.
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 221007/019000-D16/AP01 (actieplan D16/AP01) (actie D16/AP01/03).
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, meer bepaald
artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten).
-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 verrekening 1 van de opdracht “Inrichten koffiecorner
secretarie” voor het totaal bedrag in meer van € 135,08 excl. btw of € 163,45 incl. 21%
btw (€ 28,37 Btw medecontractant).
Artikel 2:
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 221007/019000-D16/AP01 (actieplan D16/AP01) (actie D16/AP01/03).
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Leveren en plaatsen kitchenette burgerzaken. Goedkeuring verrekening 1.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 april 2020
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen kitchenette
burgerzaken” aan Project Interieurs BVBA, KBO nr. BE 0860.311.410, Vooruitgangstraat
8 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende offertebedrag van € 5.000,00 excl. btw of
€ 6.050,00 incl. 21% btw (€ 1.050,00 Btw medecontractant).
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen:
Bijwerken

+

€ 1.398,00

Totaal excl. btw

=

€ 1.398,00

Btw

+

€ 293,58

TOTAAL
=
€ 1.691,58
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 27,96%, waardoor het totale
bestelbedrag na verrekeningen nu € 6.398,00 excl. btw of € 7.741,58 incl. 21% btw
(€ 1.343,58 Btw medecontractant) bedraagt.
Motivering voor deze verrekening:
opsmukwerken in vernieuwde kitchenette die niet zichtbaar waren voor de afbraak oude
kitchenette.
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar de heer Frederik Ost verleende gunstig advies.
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 221007/019000-D16/AP01 (actieplan D16/AP01) (actie D16/AP01/03).
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, meer bepaald
artikel 38/2 (Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder).
-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 verrekening 1 van de opdracht “Leveren en plaatsen
kitchenette burgerzaken” voor het totaal bedrag in meer van € 1.398,00 excl. btw of
€ 1.691,58 incl. 21% btw (€ 293,58 Btw medecontractant).
Artikel 2:
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 221007/019000-D16/AP01 (actieplan D16/AP01) (actie D16/AP01/03).
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Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 1 (Technieken).
Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 december 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis Perceel 1 (Technieken)” aan PROJECTPLAN BVBA, KBO nr. BE 0544.486.635,
Rekollettenstraat(Kor) 52 te 8500 Kortrijk tegen het nagerekende en verbeterde
offertebedrag van € 12.758,65 excl. btw of € 15.437,97 incl. 21% btw (€ 2.679,32 Btw
medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.11-A.17/21.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 juli 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 10 juli 2018,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 september 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer PROJECTPLAN BVBA, Rekollettenstraat(Kor) 52 te 8500 Kortrijk heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
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:
De opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 1 (Technieken)” wordt
definitief opgeleverd.
Facility - Overheidsopdrachten
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Ophaling en postfrankering HvW. Goedkeuring gunning (9.917,36 euro +
21% btw).

Het college,
Beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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(geschrapt)

48

(geschrapt)

Personeel

49

Opzegging arbeidsovereenkomst onderhoudsmedewerker.

(geschrapt)

50

Aanstelling contractueel assistent-dienstleider

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch :
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 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, 15.07.2019 en 15.06.2020 werden een
aantal wijzigingen met betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de
stad doorgevoerd.
Het college heeft in zitting van 03.03.2020 beslist een selectieprocedure op te starten
voor het aanwerven en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van 1 VTE
assistent dienstleider (B1-B3), binnen het departement vrije tijd. Het college besliste
tevens deze in te vullen via een aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21.04.2020 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 28.04.2020, 05.05.2020, 16.05.2020 en 26.05.2020 werden respectievelijk de
preselectie, schriftelijke proef (thuisopdracht) en mondelinge proef georganiseerd.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 26.05.2020 blijkt dat enkel (geschrapt)
geslaagd is in de selectieproeven.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 02.06.2020 kennis
genomen van de resultaten van de selectieprocedure.
De kandidaten zijn geslaagd in een aanwervingsexamen dat in gelijke mate en integraal
overeenstemt met het aanwervingsexamen voor statutair personeel en kunnen derhalve
in dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur.
Het volledig dossier, alsmede het individuele dossier van de kandidaten hebben ter
beschikking gelegen voor de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Met inachtname van de examenuitslag, alsmede de titels en verdiensten van de
kandidaten.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het decreet lokaal bestuur;
- Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Bijlage II - Bijzondere
benoemings- en bevorderingsvoorwaarden;
- Artikel 6 tot en met 27 en 112 tot en met 121 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
(geschrapt) wordt aangesteld als voltijds contractueel assistent-dienstleider, binnen het
departement Vrije Tijd en dit voor een periode van onbepaalde duur, met ingang van
01.09.2020.
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld.
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Vervanging administratief medewerker binnen de dienst cultuur

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) werkt sinds 22.08.2016 tot 01.09.2020 als voltijds administratief
medewerker binnen de culturele dienst.
Sinds haar opstart werden de sterktes van (geschrapt) binnen de dienst optimaal ingezet
binnen de culturele dienst. Dit ten gunste van de werking en beeldvorming van CC ’t
Spoor die de voorbije jaren ook is blijven evolueren en groeien.
Naast de opvolging van de initieel toegewezen taken, nam Liesbeth ook een groot deel
van het volledige communicatieplan voor CC ’t Spoor voor haar rekening. Ontwerp
drukwerk, social media, nieuwsbrieven, website, redactieraad,…
Met het vertrek van (geschrapt) stelt zich de vraag op welke manier deze functie –
rekening houdend met de noden binnen de dienst enerzijds en de financiële marge van
de organisatie anderzijds – het best wordt ingevuld.
Functie-inhoudelijk is het zuiver administratieve takenpakket sterk afgebouwd en zien we
dat het pakket rond organisatie van de vormingen en de actieve communicatie sterk is
uitgebouwd. Een invulling binnen het niveau B lijkt hier meer aangewezen om de
dienstverlening zoals ze op vandaag bestaat te kunnen blijven garanderen.
Binnen de administratie van de culturele dienst zouden de administratieve taken
herverdeeld worden onder de andere administratief medewerkers.
Rekening houdend met het financiële kader vraagt men het college of men akkoord kan
gaan om de voltijdse vacante plaats administratief medewerker te vervangen door een
deeltijdse (80%) deskundige. Men stelt voor om dit voor een periode van bepaalde duur
te doen zodat de deze werking kan geëvalueerd worden – dit in het licht met
toekomstige nauwere samenwerking tussen de bib en CC ’T Spoor.
Budgettair is voor CC ’t Spoor in de meerjarenplanning 1 VTE administratief medewerker
voorzien met volgende loonkost: € 41 199
De loonkost voor een deskundige in een 4/5e tewerkstelling komt overeen met een
loonkost van € 40 172.
Dit voorstel vormt geen financiële verzwaring van het goedgekeurd meerjarenplan 2020 2025
Er wordt het college gevraagd of men met bovenstaand voorstel akkoord kan gaan zodat
de nodige stappen kunnen gezet worden om de vrijgekomen uren snel in te vullen.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord om de functie administratief medewerker niet vacant te
verklaren en de nodige stappen te ondernemen om een tijdelijke deeltijdse (4/5e)
deskundige cultuur (communicatie en publiekswerking) aan te werven.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van kohierbelasting op masten en
pylonen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch:
De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de belasting op masten & pylonen voor het
aanslagjaar 2020-2025 vastgesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Artikel 4 § 3 van het Decreet van 30 mei 2008, waarbij de kohieren door de
bevoegde overheid worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het belastingkohier van de belasting op masten & pylonen, aanslagjaar 2020, vast te
stellen en uitvoerbaar te verklaren voor een bedrag van 120 00 euro.
Aantal artikels: 4.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvraag compensatiepremie kermisattracties grondgebied Harelbeke.

Het college,

Na advies van de veiligheidscel zijn de foorreizigers op de hoogte gebracht dat de
kermissen op grondgebied Harelbeke niet kunnen plaatsvinden omwille van
veiligheidsoverwegingen.
De foorreizigers betreuren de beslissing aangezien ze er van overtuigd zijn dat kermissen
op een veilige manier kunnen georganiseerd kunnen worden, maar begrijpen dat het
gaat om een gezondheidscrisis waarvan de cijfers niet de goede kant uitgaan.
Voor de kermissector betekent dit een financieel drama. Vaste kosten, leningen enz
blijven lopen.
Vanaf 1 juli werden kermissen toegelaten door de federale overheid, maar men laat de
beslissing over aan de lokale besturen.
De kermisvereniging VBF vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om een
compensatiepremie van 160 euro per gesloten dag en per attractie toe te kennen aan de
foorreizigers met vast contact op grondgebied Harelbeke.
Uit een aan het college voorgelegde simulatie blijkt dat dit voor Harelbeke (vanaf 1 juli
voor de kermissen Bavikhove, Stasegem, Hulste en Harelbeke) zou neerkomen op een
compensatiepremie voor alle kermisattracties op 22.880 euro in totaal.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Beslist om de compensatiepremie ten bedrage van 160 euro per gesloten dag en per
attractie niet toe te kennen aan de kermisattracties die normaal gezien vanaf 1 juli
zouden staan op het grondgebied Harelbeke (kermissen Bavikhove, Stasegem, Hulste en
Harelbeke).
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Verlenging vergunning pop-up Vilaro.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 20 augustus vroeg Vilaro BV, met wettelijk vertegenwoordiger Angelo Van
Meirhaeghe, de verlenging van de private inname van openbaar domein aan.
De reeds goedgekeurde concessie liep van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. De
aanvrager vraagt deze nu te verlengen tot 30 september 2020.
De motivatiebrief wordt als bijlage bij het dossier gevoegd.
De dienst citymarketing/evenementen/toerisme ziet geen graten in de verlenging.
Temeer omdat het initiatief succesvol blijkt te zijn en zonder incidenten verloopt. Het
initiatief heeft weerklank zowel in als buiten Harelbeke en heeft een positieve invloed op
het beeld van onze stad. We betreuren dat een aantal van de gemaakte afspraken (nog)
niet zijn nagekomen (zoals het plaatsen van het grote scherm) maar we vinden niet dat

dit een invloed mag hebben op deze beslissing. Op het einde van de periode volgt een
globale evaluatie waarin we deze punten zeker opnemen met de organisatoren.

Dienst economie geeft een positief advies voor een verlenging van VILARO tot eind september
2020, op voorwaarde dat de beloofde compensaties naar de lokale horeca volledig worden
voldaan. Een uitsluiten van bepaalde zaken door het partnership met brouwerij De Brabandere is
uiteraard geen reden om geen publiciteit te maken op de site voor cafés van een andere
brouwerij.
De Vlaamse Waterweg werd bevraagd maar omwille van de korte tijd tussen de aanvraag
en collegebeslissing is er nog geen antwoord binnen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Ambulante handel Vrijdomkaai van 7 april 2020;
Pop-up Vrijdomkaai van 2 juni 2020;
Relanceplan horeca Harelbeke van 9 juni 2020;
Inname openbaar domein Vilaro van 30 juni 2020;
Aanvraag niet-ingedeelde muziekactiviteit Vilaro van 30 juni 2020;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord met de verlenging van alle lopende vergunningen tot 30
september 2020, mits akkoord van de Vlaamse Waterweg.

55

Kermis Harelbeke op Forestiersstadion.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college besliste op 22 juli 2020 op de kermiskramen tijdens Harelbeke Feest op te
stellen op de middenparking in de Kortrijksestraat.
Tijdens de veiligheidscel van 30 juli kwam er echter negatief advies van de
veiligheidsdiensten om de kermis en andere randactiviteiten te organiseren.
Het daaropvolgend burgemeesterbesluit van 31 juli wijzigde de beslissing van het college
en verbood alle activiteiten rond Harelbeke Feest, met uitzondering van de optredens die
vooraf met inschrijving en registratie werken.
Op het overleg tussen burgemeester, dienst evenementen en de vertegenwoordigers van
foorkramers op 19 augustus vroegen ze een herziening van deze beslissing op basis van
volgende argumenten:


In steden en gemeentes waar de kermissen de afgelopen weken wel konden
plaatsvinden verliep dit over het algemeen positief. Er waren weinig incidenten en
de coronamaatregelen konden strikt worden opgevolgd.




De financiële impact op de foorkramers: sinds de kermissen weer zijn toegelaten
krijgen ze geen compensatie meer voor de gederfde inkomsten.
Het aanwezig zijn van nevenactiviteiten is voor de foorkramers geen voorwaarde
om de kermis toch te laten doorgaan.

De parking van het Forestiersstadion is op het overleg als alternatieve locatie
voorgesteld.
De kermiskramen zouden aankomen op donderdagavond en vertrekken zondagnacht.
De kermis zou open zijn op vrijdag van 17 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 14
tot 22 uur.
In een informeel overleg met hoofdinspecteur Elke Vandebuerie en commissaris Heidi
Decraene werd dit voorstel besproken. De politie wacht de praktische haalbaarheid af om
een definitief advies te geven.
De coronamaatregelen zullen gehandhaafd worden (marktprotocol) door de kramen zo te
verspreiden dat er voldoende afstand kan gegarandeerd worden. De stad staat in voor
het voorzien van een in – en uitgang met handgel, een circulatieplan, het plaatsen van
informatiepanelen en het voorzien van stewards (wijkwerkers) voor de telling van
bezoekers indien de coronamaatregelen dit op het moment van de kermis vragen.
De stad stelt afstandsstickers ter beschikking van de foorkramers.
De foorkramers staan zelf in voor het voorzien van voldoende handgel, mondmaskers en
ontsmettingsmiddel om hun eigen kraam te ontsmetten. Ze staan in voor het
aanbrengen van de afstandsstickers en het handhaven van de coronamaatregelen in hun
eigen kraam.
BEGROTING:



Wijkwerkers: 7.45 euro per uur ( TOTAAL 25u x 7,45 euro x 7 personen =
1303,75 euro)
Kosten hygiënisch materiaal: 100 euro

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Organisatie kermissen in het kader van coronamaatregelen van 22 juli 2020;
Politiebesluit burgemeester 31 juli 2020 betreffende het annuleren van een aantal
activiteiten in het kader van de strijd tegen het coronavirus (COVID-19);
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord met de vraag van de foorkramers om de kermis toch te laten
plaatsvinden tijdens het weekend van 18-20 september 2020 op de parking van het
Forestiersstadion, mits het strikt naleven van de coronamaatregelen (marktprotocol) op
hun verantwoordelijkheid.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Milieu
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Bouwfitdagen renovatie in samenwerking met Fluvius.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een tweedaagse cursus, waarin burgers alles te
weten komt over duurzaam en energiezuinig bouwen of verbouwen. Voorkennis is niet
nodig. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de voor-en nadelen van materialen
en technieken bekeken.
Alle aspecten van bouwen en verbouwen komen aan bod:
 isoleren
 ventileren
 verwarming
 sanitair
 nutsvoorzieningen
 duurzame technieken
 energiepremies
 wetgeving
In overleg met Woonwijs werd geopteerd om in Harelbeke de tweedaagse cursus te
organiseren rond renovatie van woningen.
Stad Harelbeke dient te voorzien in een locatie voor 25 personen met beamer, scherm
bord en stiften. Voor de aanwezigen dient er eveneens een broodjesmaaltijd voorzien te
worden.
De bouwfitdagen zouden doorgaan in CC Het Spoor op zaterdag 14 en in TSAS op 21
november 2020 van 9u tot 17u. Geïnteresseerden moeten op voorhand inschrijven. Deze
cursus wordt gratis aangeboden, inclusief broodjesmaaltijd en cursusmateriaal.
Van een bouwdeskundige krijgen de deelnemers alle technische en praktische kennis
mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, ook als de werken niet zelf
worden uitgevoerd, maar door vakmannen. De informatie komt uitstekend van pas bij
gesprekken met architecten, bouwfirma’s en vertegenwoordigers van bouwmaterialen.
De bouwfitdagen renovatie passen binnen de volgende SDG’s:
7 Betaalbare en duurzame energie.
11 Duurzame steden en gemeenschappen.
Er is budget voorzien onder de volgende begrotingspost:
614100/035000/AP04 CO2-reductie en energiebesparing.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Stad Harelbeke organiseert op 14 en 22 november 2020 bouwfitdagen in CC Het Spoor
rond renovatie van woningen.
Voor deze tweedaagse cursus zal er een gratis broodjesmaaltijd voor de deelnemers
worden voorzien.
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Ambtshalve bodemsaneringsproject OVAM, Gaversstraat +96 te 8530
Harelbeke - Kennisgeving conformiteitsattest.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ontving op 20.04.2020 het verslag
van het bodemsaneringsproject voor de grond aan de Gaversstraat 96 in Harelbeke.
Envirosoil NV stelde op 17 april 2020 dit verslag op met als titel ‘Ambtshalve
bodemsaneringsproject, OVAM, Gaversstraat +96 te Harelbeke, OVAM dossiernummer
77.324’.
Het saneringsproject stelt de wijze vast waarop de sanering moet geschieden en is het
resultaat van een systematisch onderzoek van de verschillende alternatieve werkwijzen.
Het vertrekt van de resultaten van een beschrijvend bodemonderzoek en is gericht op
het onderzoeken en vergelijken van mogelijke saneringstechnieken. Hiertoe worden in
het bodemsaneringsproject de verschillende relevante technische mogelijkheden
beschreven en wordt een raming gegeven van hun kostprijs, alsook de aanduiding van
hun impact op het leefmilieu, de resultaten waartoe zij zullen leiden in het licht van de
vooropgestelde doeleinden en de eventuele beperkingen die zij zullen meebrengen bij het
toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden.
De bodemsaneringswerken zullen gebeuren op het terrein gelegen te Harelbeke,
Gaversstraat 96: 3de Afd, sectie D, nr 1373 T 9 en hinderpercelen 3de Afd, Sectie D, nrs
1373 R 9 en 1373 V 9.
OVAM verklaarde het bodemsaneringsproject d.d. 11.08.2020 conform aan de bepalingen
van het Bodemdecreet.
Het conformiteitsattest ligt van 20 augustus 2020 tem 18 september 2020 ter inzage van
het publiek bij de milieudienst.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het conformiteitsattest van OVAM van het ‘Ambtshalve
bodemsaneringsproject, OVAM, Gaversstraat +96 te Harelbeke, OVAM dossiernummer
77.324’.
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Notificatie van het verlenen van een oprichtings- en exploitatievergunning
aan Desnijder-D'haese VOF, Marktstraat 74 8530 Harelbeke door het
federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) voor het in bezit
hebben en het uitbaten aldaar van twee vaste intra-oraal toestellen en één
vast panoramisch toestel.

Het college,
Op 10.07.2020 (met aanvullende inlichtingen ontvangen op 27.07.2020) diende Gilles
D’haese (Desnijder-D’haese VOF) met exploitatiezetel, gelegen Marktstraat 74 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-oraal toestellen
(70kV) en één vast panoramisch toestel (90kV).
Aan Desnijder-Dhaese werd dd. 10.08.2020 een 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 en8.
-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 oprichtings- en exploitatievergunning.

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

(geschrapt)

60

Toepassen retributies voor het gebruik van openbaar domein n.a.v.
werken. Goedkeuren afrekening maand juli 2020.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Ter kennisgeving en goedkeuring wordt de retributie-aanrekening voor de innames
openbaar domein vanaf 1 juli 2020 t.e.m. 31 juli 2020, dit is 31 kalenderdagen,
voorgelegd.
Voormelde aanrekening valt onder art. 9 van het gemeentelijk retributiereglement waarin
wordt gesteld dat aannemers die openbaar domein gebruiken, eigendom van de stad of
door de stad beheerd, naar aanleiding van werken hiervoor retributie dienen te betalen.
Plaats werken

Aannemer/
bouwheer

Fact.adres

retributie

Bosdreef

NV Groep Huyzentruyt
01/07/2020 tot
31/07/2020

Wagenaarstraat 33
8791 Beveren-Leie

20,00 euro x 31 dagen
€ 620,00

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de
artikelen 56 par. 1 en 56 par. 3, 1° ;
- het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 16.12.2019 zoals van
kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en 15;
- de algemene gemeentelijke politieverordening van 10.09.2018, inzonderheid en zonder
zich daartoe te willen beperken, de artikelen 50 t.e.m. 53.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de afrekening van de retributies voor
inname openbaar domein over de maand juli 2020.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Vernieuwen besturing CV-installatie CC het spoor. Goedkeuring definitieve
oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 december 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Vernieuwen besturing CV-installatie CC
het spoor” aan Dtplan BVBA, KBO nr. BE 0832.448.951, Ommegangstraat 37 te 8870
Izegem tegen het nagerekende offertebedrag van € 10.124,00 excl. btw of € 12.250,04
incl. 21% btw (€ 2.126,04 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.5-A.16/22.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 februari 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 2 februari 2018,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 februari 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer Dtplan BVBA, Ommegangstraat 37 te 8870 Izegem heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a) (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
-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.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 3.
-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 opdracht “Vernieuwen besturing CV-installatie CC het spoor” wordt definitief
opgeleverd.
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Leveren en plaatsen airco in burelen en raadzaal CC Het Spoor. Aktename
aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 juni 2020
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen airco in burelen en
raadzaal CC Het Spoor” aan SANITAIR VERBRUGGE BVBA, KBO nr. BE 0422.348.094,
Ommegangstraat 18 te 8550 Zwevegem tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 12.829,39 excl. btw of € 15.523,56 incl. 21% btw (€ 2.694,17 Btw medecontractant).
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer SANITAIR
VERBRUGGE BVBA, Ommegangstraat 18 te 8550 Zwevegem.
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 25 augustus 2020.
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op
25 augustus 2020 en de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
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:
De aanvangsdatum van de opdracht “Leveren en plaatsen airco in burelen en raadzaal CC
Het Spoor” wordt vastgesteld op 25 augustus 2020.
Artikel 2:
De aannemer, SANITAIR VERBRUGGE BVBA, KBO nr. BE 0422.348.094,
Ommegangstraat 18 te 8550 Zwevegem, wordt per aangetekende zending in kennis
gesteld van deze aanvangsdatum.
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Leveren en plaatsen van een zonnepaneelinstallatie voor Forestierstadion.
Goedkeuring aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 juli 2020
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van een
zonnepaneelinstallatie voor Forestierstadion” aan Sun Tronics, KBO nr. BE 0568.568.369,
't Lindeke 17 te 8880 Sint-Eloois-Winkel tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 8.953,12 excl. btw of € 10.833,28 incl. 21% btw (€ 1.880,16 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.61-A19/10.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer Sun Tronics, 't
Lindeke 17 te 8880 Sint-Eloois-Winkel.
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 15 september 2020.
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op
15 september 2020 en de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
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:
De aanvangsdatum van de opdracht “Leveren en plaatsen van een zonnepaneelinstallatie
voor Forestierstadion” wordt vastgesteld op 15 september 2020.
Artikel 2:
De aannemer, Sun Tronics, KBO nr. BE 0568.568.369, 't Lindeke 17 te 8880 Sint-ElooisWinkel, wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.
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Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.. Goedkeuring definitieve
oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 juni 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1
zolderverdieping.” aan BVBA Depoortere C&F, KBO nr. BE 0480.379.533, Fazantenstraat
13 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.416,36 excl. btw of
€ 44.063,80 incl. 21% btw (€ 7.647,44 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.11-A17/16.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 januari 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 18 januari 2018,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 maart 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer BVBA Depoortere C&F, Fazantenstraat 13 te 8530 Harelbeke heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De eerste helft (€ 920,00) van de borgtocht nr. 42/029552 (Borgstellingskas: Depositoen Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van € 1.830,00 werd
vrijgegeven op 14 mei 2019.
De tweede helft van borgtocht nr. 42/029552 (Borgstellingskas: Deposito- en
Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van € 1.830,00 mag worden
vrijgegeven.

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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 26, § 1, 1° a) (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
-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.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 2.
-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 opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.” wordt definitief opgeleverd.
Artikel 2:
De tweede helft van borgtocht nr. 42/029552 (Borgstellingskas: Deposito- en
Consignatiekas - Borgtochten in geld (werkstation 2)) van € 1.830,00 mag worden
vrijgegeven.
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Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 2 (Afwerking).
Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 december 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis Perceel 2 (Afwerking)” aan PROJECTPLAN BVBA, KBO nr. BE 0544.486.635,
Rekollettenstraat(Kor) 52 te 8500 Kortrijk tegen het nagerekende en verbeterde
offertebedrag van € 18.402,28 excl. btw of € 22.266,76 incl. 21% btw (€ 3.864,48 Btw
medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.11-A.17/21.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 september 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 februari 2019
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 30 januari 2019,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer PROJECTPLAN BVBA, Rekollettenstraat(Kor) 52 te 8500 Kortrijk heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
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:
De opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 2 (Afwerking)” wordt
definitief opgeleverd.
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Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 3 (Buitenschrijnwerk).
Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 december 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis Perceel 3 (Buitenschrijnwerk)” aan Inside Decorations, KBO nr. BE 0886.274.449,
Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag
van € 11.415,01 excl. btw of € 13.812,16 incl. 21% btw (€ 2.397,15 Btw
medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.11-A.17/21.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 juli 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 18 september 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 13 september 2018,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer Inside Decorations, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
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:
De opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 3 (Buitenschrijnwerk)” wordt
definitief opgeleverd.
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Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 4 (Vloer- en
isolatiewerken). Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 december 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis Perceel 4 (Vloer- en isolatiewerken)” aan Inside Decorations, KBO nr. BE 0886.274.449,
Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag
van € 6.705,85 excl. btw of € 8.114,08 incl. 21% btw (€ 1.408,23 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.11-A.17/21.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 november 2018
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 februari 2019
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 30 januari 2019,
opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement Facility.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer Inside Decorations, Ellestraat 79C te 8550 Zwevegem heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
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:
De opdracht “Renovatie conciergewoning Stadhuis - Perceel 4 (Vloer- en isolatiewerken)”
wordt definitief opgeleverd.
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Installeren douche stadhuis + bijkomende verwarmingskring.
Goedkeuring voorlopige oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 augustus 2019
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Installeren douche stadhuis + bijkomende
verwarmingskring” aan SANITAIR VERBRUGGE BVBA, KBO nr. BE 0422.348.094,
Ommegangstraat 18 te 8550 Zwevegem tegen het nagerekende offertebedrag van
€ 13.139,62 excl. btw of € 15.898,94 incl. 21% btw (€ 2.759,32 Btw medecontractant).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 februari 2020
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken.
De aannemer SANITAIR VERBRUGGE BVBA, Ommegangstraat 18 te 8550 Zwevegem
heeft aan zijn verplichtingen voldaan.
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van voorlopige
oplevering, die plaatsvond op 12 augustus 2020.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De waarborgtermijn werd vastgesteld op 24 maanden.
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:
De opdracht “Installeren douche stadhuis + bijkomende verwarmingskring” wordt
voorlopig opgeleverd.
Facility - Overheidsopdrachten
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Strooizout - Raamovereenkomst Creat (1/05/2020 t.e.m. 30/04/2024).
Goedkeuring Instappen nieuwe raamovereenkomst.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sinds een paar jaar doet Stad Harelbeke beroep op afname zout voor de winterperiode
op het contract van Creat/Farys. In mei werd het contract vernieuwd na het plaatsen van
de opdracht op de markt. Stad Harelbeke moet opnieuw intekenen op de nieuwe
overeenkomst.
Deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Creat/Farys sloot op
basis van het bestek met de ondernemer ZOUTMAN NV, Delaerestraat 41, Bus 3 te 8800
Roeselare;
Zoutman is een betrouwbare partner voor de winter. Het is een Belgisch familiebedrijf
dat gespecialiseerd is in duurzame productie en verwerking van zout voor allerlei
toepassingen: voeding, waterontharding, zwembaden, veevoeder, landbouw en strooien.
Lees hierover verder meer onder het punt 'Duurzaamheid'.
Onder de merknaam SAFE ROAD SALT bieden zij zeer zuiver, droog strooizout aan met
een ideale korrelverdeling die zowel preventief als curatief kan ingezet worden.
Daarnaast biedt ZOUTMAN ook kant-en-klare zoutpekel aan dat in combinatie met SAFE
ROAD SALT kan ingezet worden voor de techniek van nastrooien of in pure vorm (enkel
pekel, ideaal voor het ijsvrij maken van fietspaden).
Zoutpekel kan ook geleverd worden per volle tankwagen van 25 000 liter.

Er zijn verschillende bestelmogelijkheden aan verschillende tarieven van toepassing
volgens onze noden/mogelijkheden.
Departement Facility kiest om het zout voor de winter vóór 15 september te bestellen.
Dan wordt er hiervoor een reservatiekost aangerekend en zijn wij zeker van de bestelde
hoeveelheden tijdens de winter. Er geldt geen afnameverplichting voor de gereserveerde
tonnages.
Tussen 15 november en 31 maart kan men de gereserveerde tonnages afroepen aan de
'winterprijzen'.
Wanneer er geen zout gereserveerd is, is er ook mogelijk om zout te bestellen in de
winterperiode, maar volgens andere voorwaarden en prijzen (minder gunstig).
Overwegende dat de ontwerper voorstelt om in te tekenen op de nieuwe
raamovereenkomst van Creat/Farys, rekening houdende met het voorgaande, waar de
opdracht gegund is aan ZOUTMAN NV, KBO nr. 426306783, Delaerestraat 41, Bus 3 te
8800 Roeselare tegen de eenheidsprijzen en voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver;
Nieuw in deze raamovereenkomst: er is GEEN WERKINGSKOST van toepassing en het
zakgoed (10kg/25kg) is vanaf nu ook in kleinere hoeveelheden leverbaar, vanaf 1 ton.
ZOUTMAN kiest zeer bewust voor een doorgedreven duurzaam ondernemingsbeleid. Dit
uit zich onder meer in weloverwogen keuzes op het vlak van grondstof, logistiek en
productie.
DUURZAME GRONDSTOF
Reeds van bij de opstart van ZOUTMAN werd gekozen voor zeezout als grondstof voor
onze producten. Zeezout is het enige zout dat op een ecologische wijze ontgonnen wordt
door middel van zon en wind. Daarnaast is de zee een haast onuitputtelijke bron van
zout door de enorme volumes én doordat een deel van het verbruikte zout via de
waterlopen terug in zee komt.
Het gros van de West-Europese zoutmarkt wordt gedomineerd door vacuümzout (of
mijnzout). Dit is zout dat uit ondergrondse zoutlagen via een vacuümtechniek ontgonnen
wordt. Dit proces vergt veel energie en brengt onherroepelijk schade toe aan de bodem.
Qua CO2 uitstoot is de productie van zeezout in vergelijking met alternatieve zouten
veruit de meest gunstige optie.
DUURZAAM TRANSPORT
Voor de aanvoer van de grondstof maakt ZOUTMAN gebruik van grote zeeschepen
waardoor de CO2 uitstoot per ton geminimaliseerd wordt (om een idee te geven: de
grootte van 1 zeeschip is equivalent aan ca. 2.500 vrachtwagens op de baan). Beide
raffinage eenheden van ZOUTMAN zijn daarom strategisch gelegen aan belangrijke en
vlot bereikbare waterwegen (haven van Gent en kanaal Roeselare-Leie). Alle aanvoer
van grondstof verloopt dan ook via de waterlopen alhoewel vervoer over de weg nog
steeds de meest economische oplossing is. Dit is een bewuste keuze en helpt er zo voor
te zorgen dat jaarlijks meer dan 10.000 ritten per vrachtwagen vermeden worden.
DUURZAME PRODUCTIE
Nullozersstatuut: dankzij een goed uitgekiend productieproces lozen wij geen
(bedrijfs)afvalwater, hierdoor beschikt ZOUTMAN over een nullozersstatuut. Het
nullozersstatuut werd officieel erkend.
Voorziening in eigen energiebehoefte + recuperatie: door middel van een fotovoltaïsche
installatie in de vestigingen van Roeselare en Gent, wordt voor meer dan 60 % in de
eigen energiebehoefte voorzien. Ook qua infrastructuur beschikt ZOUTMAN over
energiebesparende middelen zoals frequentie gestuurde motoren, warmtegeleiders,…
Voor het drogen van het zout maakt ZOUTMAN gebruik van een door aardgas
aangedreven droger die voorverwarmd wordt met recuperatie stoom van een buurbedrijf.

De verbranding van de aardgasdroger is een cleane verbranding die zorgt voor een
verwaarloosbare uitstoot van NOx, stof, roet en andere componenten. Voor de
pekelproductie produceert ZOUTMAN eigen drinkwater op basis van oppervlaktewater en
niet op basis van het schaarse bronwater.
Per winterdienst wordt er gemiddeld 75t zout gebruikt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §
1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet),
en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen
op een aankoopcentrale en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90,
1°;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Intekenen op de overeenkomst van Creat/Farys voor “Strooizout - 2020” voor periode
1/05/2020 t.e.m. 30/04/2024.
Artikel 2:
Goedkeuring afnames voor de opdracht “Strooizout - Raamovereenkomst Creat” aan
ZOUTMAN NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
426306783, Delaerestraat 41, Bus 3 te 8800 Roeselare, tegen de eenheidsprijzen
vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 3:
Afroepen worden per bestelbon geplaatst door dienst Facility – Wegen.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Verzekeringen
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Arbeidsongeval medewerker departement Grondgebiedszaken. Erkenning.

(geschrapt)
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Uitvoerbaar verklaren dwangbevel niet-fiscale vorderingen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Artikel 177, 2de lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet in de
mogelijkheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel voor niet-fiscale invorderingen die
onbetwist, zeker en opeisbaar zijn. Het betreft vorderingen die de verschillende stappen
van de invorderingsprocedure hebben doorlopen maar onbetaald blijven. De nog
verschuldigde bedragen kunnen door tussenkomst van een deurwaarder ingevorderd
worden.
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het DLB, inzonderheid art. 177, 2° lid
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot het uitvoerbaar
verklaren van het dwangbevel voor de openstaande niet-fiscale vorderingen, zoals
voorgesteld door de financieel directeur.
72

Kerkfabriek Sint-Salvator. Kennisname notulen kerkraad van 9 juli 2020.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 23 juli 2020 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 9 juli
2020 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;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 9 juli
2020 van de kerkfabriek Sint-Salvator met volgende dagordepunten:
1. Welkom en gebed;
2. De verkiezing van een nieuw bestuur;
2.1. Samenstelling van de kerkraad;
2.2. Verkiezing van de mandaten van voorzitter, secretaris en
penningmeester;
2.3. Kennisgeving samenstelling en adreslijst kerkraad.
Artikel 2:
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Kerkfabriek Sint-Salvator. Kennisname notulen kerkraad van 25 juni 2020.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 19 juli 2020 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 25
juni 2020 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;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 25
juni 2020 van de kerkfabriek Sint-Salvator met volgende dagordepunten:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Welkom en gebed;
Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, dd. 25.02.2020;
Verkiezing van een nieuw lid in vervanging van Luc Verkest;
Financiën:
4.1.
Goedkeuring van het budget 2021;
Kerkgebouw:
5.1.
Stand van zaken/voorbereiding van de nog in uitzicht staande
(onderhouds) werken:
5.1.1. Het herstel van de beschadigde tegels van de kerkvloer;
5.1.2. Vervanging van de klepel van de derde klok;
5.1.3. Plaatsen van een nestbak in de toren voor slechtvalken;
5.1.4. Schilderen van de kerkdeur en opknappen van het portaal;
5.1.5. Tentoonstelling omtrent de oorlogsschade in 1940 aan de
kerk;
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: aanbrengen beschermende
loodbekleding;
5.2.3. Dossier voor het gunnen van de opdracht van architect;
Woning bedienaar van de eredienst: p.m.;
Privé patrimonium:
7.1.
Eigendom Iepersestraat 86: evolutie van de kwestie sinds de laatste
vergadering van 25 februari;
7.2.
Eigendom Gentsestraat 22: losgeslagen dakpannen: stand van zaken;
7.3.
Fietspad naar de Iepersestraat;
7.4.
Indexering van de pachtprijzen;
Collectie religieus textiel: beschermende verpakking;
Varia en rondvraag.

Artikel 2:
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Goedkeuring 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 24 augustus 2020 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

76

Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 18/08/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 13.00 uur.

De wnd Algemeen directeur
Frank Detremmerie

De Burgemeester
Alain Top

