DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt), Arendsstraat 106 - 8530 HARELBEKE: het plaatsen van een
tuinhuis, Arendsstraat 106.

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, Arendsstraat 106 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1431T 2
strekkende tot het plaatsen van een tuinhuis.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, 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 stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het aanleggen van een terras, het aanleggen van een
zwembad en het bouwen van een poolhouse, Klokkeput 10 - 8530
HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Klokkeput 10 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 321F 11
strekkende tot het aanleggen van een terras, aanleggen van een zwembad en het bouwen
van een poolhouse.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, 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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): gedeeltelijk slopen van een nijverheidsgebouw, Brugsestraat
37 - 8531 Hulste.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/109
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt), ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 26-4-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
2-6-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 Hulste (Harelbeke),
Brugsestraat 37 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/,
sectie C, nr(s) 0265N 2
Het betreft een aanvraag tot het gedeeltelijk slopen van een nijverheidsgebouw.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Externe adviezen
Het bedrijfsgebouw is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. Omwille van de
gedeeltelijke sloop wordt er advies gevraagd aan Onroerend Erfgoed.
Er werd op 06.06.2016 advies gevraagd aan Onroerend Erfgoed. Er werd geen advies
uitgebracht binnen de wettelijk voorziene termijn, er wordt aan het advies voorbij
gegaan.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is milieubelastende industrie.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.2. 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:
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten,
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve

restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale
verkoop.
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 38
“Dorpskom-Hulste” – MB 15.04.1987 in een zone voor nijverheid die niet storend is voor
de omgeving.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van het BPA.
Het slopen van gebouwen in die zone is niet in strijd met de bestemming en de
voorschriften van het BPA. De sloop gebeurt immers in het kader van de
herschikking/heraanleg/optimalisering van de bedrijfssite.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het gedeeltelijk slopen van een nijverheidsgebouw.
De bedrijfssite is gelegen tussen de Brugsestraat, Kantstraat en Kapelstraat.
De bouwheer wenst een gedeelte van het bedrijfsgebouw, gelegen aan de Brugsestraat
te slopen. Het gaat om circa 285m². Het bedrijfsgebouw is uitgerust met een plat dak en
heeft een bouwhoogte van 7m.
Volgens de nota van de architect worden de vloeren van het gebouw eveneens mee
uitgebroken. De vrijgekomen gevels zijn reeds buitengevels en hoeven dus volgens de
architect niet meer afgewerkt te worden.
Op de vrijgekomen plaats komt er een parking voor 7 wagens. Die moet worden
uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Aan de straatzijde komt er een haagmassief.
De sloop gebeurt in het kader van de herschikking/heraanleg/optimalisering van de
bedrijfssite.
De aanvraag doet mede gelet op de aard en de omvang, de inplanting geen afbreuk aan
de omgeving. De vrijgekomen plaats zal dienst doen als parking en aan de straatzijde
komt er een haagmassief, wat het straatbeeld zeker ten goede komt. Er zou geen
verzwarende impact op de omgeving mogen zijn en de aanvraag is ook verenigbaar met
de plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Bij het slopen en/of ontmantelen van gebouwen, die geheel of gedeeltelijk een
andere functie dan het wonen hadden, en die een bouwvolume omvatten van
meer dan 1.000m³, moet er een sloopinventaris afvalstoffen worden
opgemaakt. (art. 5.2.2.1, §4 VLAREA).

Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Waarborg voor het aanplanten streekeigen groen ter hoogte van de Brugsestraat:
1.250 EUR.
Het groen moet ten laatste worden aangeplant in het eerstvolgend plantseizoen
na de uitvoering van de sloop.
Minimale plantmaat voor struiken of bosgoed: 60/90.

Het groen dient verder op een ordentelijke en vakkundige manier in stand
gehouden te worden, zoniet wordt dit aanzien als een overtreding in het kader
van de stedenbouwkundige vergunning.
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): functiewijziging: van meergezinswoning naar
meergezinswoning + kantoor, Forestier Ingelramstraat 20/6.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/147
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 1-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
30-6-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Forestier
Ingelramstraat 20/6 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD, sectie
A, nr(s) 1207D 5
Het betreft een aanvraag tot functiewijziging: van meergezinswoning naar
meergezinswoning + kantoor.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in de VK
Kortrijksesteenweg – Hippodroomstraat – Forestier Ingelramstraat, afgeleverd aan
(geschrapt) dd. 29.09.1965 met ref. 060.319 – lot 60.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De bouwplaats is gelegen in een verkaveling dd. 29.09.1965. De verkaveling verwijst
voor zijn voorschriften naar het vervallen BPA Zandberg. De zones op het BPA komen
hellemaal niet overeen met het verkavelingsplan. In elk geval wordt volgende zaken als
bestemming toegelaten: woonhuizen, gebouwen van openbaar nut, artisanale gebouwen,
handelsgebouwen voor zover zijn niet storend zijn noch op esthetisch noch op hygiënisch
gebied. Handel en diensten worden als één beschouwd.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Op 04.05.1977 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een
appartementsgebouw met 6 woongelegenheden + garages.
De aanvraag betreft een functiewijziging van een meergezinswoning met 6
woongelegenheden naar een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en 1
kantoor.De aanvrager wenst dus de functie van zijn woongelegenheid te wijzigen naar
een kantoor.
Het gaat om de woongelegenheid op het 2e verdiep (in het dak), waarbij de living een
meeting-ruimte wordt, één slaapkamer wordt het bureau van de bedrijfsleider en de
andere slaapkamer wordt een vergaderruimte.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project betreft geen fysische uitbreiding en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de

hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
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 goedgekeurd plan.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke

rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): renoveren van de voorgevel.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/148
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 1-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
30-6-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 Hulste (Harelbeke),
Brugsestraat 24 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 5 AFD/HULSTE/,
sectie B, nr(s) 0737N
Het betreft een aanvraag tot het renoveren van de gevel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 38
“Dorpskom-Hulste” – MB 15.04.1987. De aanvraag dient te worden getoetst aan de
voorschriften van het BPA.
Het perceel is gelegen in het BPA nr. 38 “Dorpskom-Hulste” in een zone voor wonen –
menging aaneengesloten en halfopen bebouwing.
De voorschriften van het BPA bepalen:
“het materiaalgebruik van alle gevels moet konstruktief en esthetisch verantwoord zijn.
De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moet harmonisch zijn met het
bestaande straatbeeld”. Als gevelbekleding worden kleinschalige materialen, zoals
baksteen opgelegd.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft een voorgevelrenovatie. Het betreft een rijwoning bestaande uit
twee bouwlagen met een zadeldak. De woning is gecementeerd en is wit geschilderd.
De bouwheer zal de voorgevel afkappen. Er wordt geen isolatie geplaatst. De bouwheer
plaatst een nieuwe voorgevel van het type ‘Bretoense mof’ (rode kleur). De voorgevel zal
niet vooruit springen ten opzichte van de huidige situatie.
De bouwheer maakt tevens van de werken gebruik om op het gelijkvloers de voordeur te
wijzigen in een raam en de garagepoort te wijzigen in een voordeur.
De Brugsestraat wordt gekenmerkt door voorgevels met een variatie aan kleuren.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project betreft geen fysische uitbreiding en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.

In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
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 goedgekeurd plan.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): vervangingsbouw van vrijstaande eengezinswoning,
Vinkenstraat 23.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/153
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-170
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 3-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
6-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Vinkenstraat 23 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD, sectie D,
nr(s) 1422W 4
Het betreft een aanvraag tot de vervangingsbouw van vrijstaande
ééngezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De woning is gelegen in het RUP “Arendswijk”, definitief vastgesteld door de
Gemeenteraad d.d. 14.09.2015, in een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.
De voorschriften leggen het volgende vast:
De hoofdfunctie is residentieel wonen in eengezinswoning. Bij eengezinswoningen geldt
een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid. Vrije zijstrook: min. 3m Terreinbezetting: max. 30% - minimum 25% moet bestaan uit groenaanleg – max. 2
bouwlagen en een (hellend of plat) dak – max. bouwdiepte van 12m op de verdieping –
kroonlijsthoogte max. 7m.

De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de vervangingsbouw van een vrijstaande ééngezinswoning. Het gaat
om een vrijstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met een hellend dak. Achteraan
het perceel staat een garage met serre. De woning en het bijgebouw worden gesloopt en
vervangen door een nieuwe ééngezinswoning.
De nieuwe woning wordt ingeplant op 6,40m achter de rooilijn. De woning bestaat uit
twee bouwlagen met een plat dak. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 17,40m.
De bouwdiepte op het verdiep bedraagt 12m. De maximale bouwhoogte bedraagt 6m. De
vrije zijstroken bedragen min. 3m. Er blijft ruim voldoende afstand over tot de
achterkavelgrens.
De nieuwe woning heeft een oppervlakte van 195m² en een volume van 869m³. De
terreinbezetting bedraagt 250m. Het perceel heeft een oppervlakte van 879m². De
terreinbezetting bedraagt dus 28,44%.
Het dichtmaken van de vrije zijstrook met een houten schuttingswand wordt niet
toegestaan: bij open bebouwing, zijn er twee open vrije zijstroken zonder constructies.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterput met inhoud 5.000L en de
infiltratievoorziening van 5.000L.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Het dichtmaken van de vrije zijstrook met een houten schuttingswand wordt
UITGESLOTEN van stedenbouwkundige vergunning.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten

van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende

vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): wijzigen van de verharding oprit.

Formulier I

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/155
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 6-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
8-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Vlamingenstraat 43 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD, sectie A,
nr(s) 1261F, 1262G
Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van verharding oprit.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in de VK Vlamingenstraat –
Gulden-Sporenstraat, afgeleverd aan (geschrapt).
De verkavelingsvoorschriften bepalen inzake de voortuin: max. voor 70% verhard
worden.
Volgens het verkavelingsplan heeft de voortuinstrook een oppervlakte van 117m². Dit
betekent dat 81,90m² mag verhard worden.
De aanvraag is conform de verkavelingsvoorschriften.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Op 30.06.2015 werd een stedenbouwkundig vergunning afgeleverd voor het bouwen van
een ééngezinswoning.(dossier 2015/111)
Er wordt dus voorzien in een moderne open bebouwing, bestaande uit twee bouwlagen
met een plat dak. De oppervlakte bedraagt 250m². Het gelijkvloers wordt hoofdzakelijk
ingenomen door een zeer ruime garage/berging en de leefruimte. Er wordt voorzien in
een ruime garage/berging omdat de bouwheer als beroep tuinaannemer is. Hij had graag
een grote garage voorzien voor zijn beroepsactiviteit en de verschillende hobby’s van het
gezin.
Om de toerit tot de garage optimaal te kunnen gebruiken wordt 70% van de voortuin
verhard met waterdoorlatende klinkers.
Deze aanvraag betreft het wijzigen van de verharding van de oprit. De bouwheer wenst
om esthetische en financieel oogpunt de oprit te wijzigen van klinkers in polibeton.
Polibeton is niet waterdoorlatend en er wordt voor de afwatering voorzien in afvoergoten.
Deze worden aangesloten op de infiltratiekratten, zodat het water bezinkt in de tuin.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de voorziene regenwaterput met inhoud 10.000L en
de infiltratievoorziening.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
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 goedgekeurd plan.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens

artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het renoveren van de voorgevel, Zandbergstraat 159.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/156

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 7-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
12-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Zandbergstraat 159 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie
B, nr(s) 0752/V/8.
Het betreft een aanvraag tot het renoveren van de voorgevel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De 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 in overeenstemming met de voorziene bestemming.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft een gevelrenovatie. Het gaat om een rijwoning bestaande uit twee
bouwlagen met een hellend dak.De voorgevel is gecementeerd en is wit geschilderd.

De voorgevel wordt niet afgekapt. Er wordt isolatie geplaatst en de gevel wordt
afgewerkt in crepie, gebroken wit van kleur.Na het plaatsen van de isolatie en de crepie
zal de voorgevel 12cm vooruit komen ten opzichte van de huidige bouwlijn.
Het voetpad blijft voldoende breed.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De Zandbergstraat wordt gekenmerkt door een gevels in
verschillende kleuren.
De werken aan de gevel zijn niet storend. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed
op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft geen bijkomende oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid
dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.

Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;

2°
3°
4°
5°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen

van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het plaatsen van 2 lichtreclames, Gentsestraat 40.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/122
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 10-5-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
13-6-2016.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Gentsestraat 40 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD, sectie A,
nr(s) 0534H
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van 2 lichtreclames.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Externe adviezen
De bouwplaats is gelegen langs de Gentsestraat, een Gewestweg (N43). Er werd advies
gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
Op 7.07.2016 werd een gunstig advies uitgebracht door het Agentschap Wegen en
Verkeer met voorwaarden inzake de plaatsing van het bord boven voetpadniveau (min.
2m10), kleurgebruik van borden nabij verkeerstekens en verkeerslichten,
luminiscentiewaarden van lichtgevende publiciteit, aangewezen om de verlichting te
doven na een bepaald uur om lichthinder en lichtvervuiling te beperken. De aanvraag
voldoet aan deze voorwaarden (voor zover deze toepasselijk zijn in deze situatie) of kan
via het opleggen van voorwaarden inzake doven van verlichting hier aan voldoen.
Het pand is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. Maar omdat het gaat om
kleine verbouwingen en het pand niet wordt gesloopt, is de aanvraag vrijgesteld van het
advies van Onroerend Erfgoed.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het RUP “Centrum Oost”, vastgesteld door de Deputatie d.d.
23.05.2013 is een zone voor gemengde functies.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP.
Het pand is gelegen in het RUP Centrum Oost in een zone voor gemengde functies.
Deze zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen verwante
activiteiten en voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar. Onder aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen wordt onder andere handel, horeca, kantoren en
diensten verstaan.
Het RUP heeft het pand aangeduid als waardevol gebouw. De voorgevel wordt in elk
geval niet gesloopt, de waardevolle erfgoedelementen blijven behouden.
Het RUP sluit schreeuwerige kleuren uit. Het feit dat hier wordt gekozen voor zwart-witrood wordt niet echt als schreeuwerig aangevoeld.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het plaatsen van twee lichtreclames.
Het gaat om een bestaande pita-zaak, gelegen langs de Gentsestraat, in het centrum van
Harelbeke. De Gentsestraat is een Gewestweg (N43), die wordt gekenmerkt door een
menging van functies en bouwstijlen.
Op 31.05.2016 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van
een veranda en het verbouwen van de voorgevel van een bestaande pita. (2016/35)
Het pand bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak. Op het gelijkvloers is
momenteel een pita-zaak gevestigd.
Met de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning wordt bedoeld de etalage met
toegangsdeur gelijk te brengen met de voorgevellijn.
De bouwheer wenst boven de etalage met toegangsdeur over de volledige
voorgevelbreedte een publiciteitspaneel aan te brengen. Het paneel is 3,80m lang en
0,60m breed (2,28m²). Op het paneel wordt de tekst “PITA METIN” aangebracht. Het
woord PITA in het wit en het woord METIN in het rood. De letters zelf worden met LED
inwendig verlicht en onder de letters komt een witte LED-lijn. Deze LED-lijn heeft een
lengte van 3m.
Boven het publiciteitspaneel wordt tussen de 2 ramen op het verdiep dwars op de gevel
een publiciteitsbord aangebracht. Het publiciteitsbord wordt dubbelzijdig LED-verlicht.
Het publiciteitsbord bevat de tekst “METIN – PITA – OPEN”. Opnieuw wordt gewerkt met
de kleuren zwart-wit-rood. Het bord heeft een oppervlakte van 1,3m² (2m hoog op
0,65m breed). Het paneel wordt aangebracht op 3,45m boven het maaiveld.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit bepaalt dat voor:
*Publiciteit evenwijdig met de gevel
- 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
- 8m2 bij een gevelbreedte groter dan 10m en kleiner of gelijk aan 20m
- 12m2 bij een gevelbreedte groter dan 20m en kleiner of gelijk aan 40m
- 16m2 bij een gevelbreedte groter dan 40m;
- 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 voldoet hieraan, mits te zorgen dat de LED-lijn langs beide zijden minstens
60cm verwijderd blijft van de gevelranden.
*uithangborden haaks op de voorgevel van een handelszaak:
- maximum één haaks geplaatst uithangbord per vestigingseenheid;
- maximum 2m hoog;

- vrije hoogte van minimaal 2,5m tussen de begane grond en de onderkant van het
uithangbord;
- de bovenkant van het uithangbord mag de hoogte van de bovenkant van de ramen op
de 1ste verdieping niet overschrijden;
- minstens 0,60 m verwijderd van de gevelranden;
- maximale uitsprong van 0,75m t.a.v. de voorgevel.
- minimum 0,75m van de rand van de rijweg verwijderd.
Het is niet duidelijk hoever het bord uitspringt ten opzichte van de voorgevel. De breedte
is 0,65m. Dit zou betekenen dat het bord max. 0,1m van de muur mag worden
bevestigd. Hiermee moet rekening worden gehouden.
De verlichting van alle panelen moet gedoofd worden tussen 23u30 en 4u30, tenzij
tijdens de openingstijden van de horeca-activiteit. De publiciteit mag niet knipperen.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De Gentsestraat wordt gekenmerkt door een menging
van functies en bouwstijlen. De gevraagde gevelrenovatie doet geen afbreuk aan het
straatbeeld. De vraag tot het plaatsen van een veranda is ook verenigbaar met de
plaatselijke toestand en de goede ruimtelijke ordening. Er blijft voldoende afstand over
tot de achterkavelgrens. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer
d.d. dienen strikt te worden nageleefd.
de LED-lijn langs beide zijden moet minstens 60cm van de gevelranden
verwijderd blijven.
Het uithangbord haaks op de voorgevel mag maximaal 0,75m uit springen t.a.v.
de voorgevel.
De verlichting van alle panelen moet gedoofd worden tussen 23u30 en 4u30,
tenzij tijdens de openingstijden van de horeca-activiteit. De publiciteit mag niet
knipperen.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de

inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;

3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): doorvoeren van een functiewijziging: handelshuis naar
ééngezinswoning, Noordstraat 20.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/159
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 9-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
13-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Noordstraat 20 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD, sectie A,
nr(s) 1536D 7
Het betreft een aanvraag tot het doorvoeren van een functiewijziging: handelshuis
naar ééngezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
Het pand is gelegen in het RUP Zonevreemde woningen stedelijk gebied – deelplan
Centrum Harelbeke in een zone voor wonen (Deputatie 12.03.2009). De aanvraag dient
te worden getoetst aan de voorschriften van het RUP.
Volgens de voorschriften van het RUP is de zone bestemd voor wonen en aan het wonen
verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten,…

De aanvraag voor een functiewijziging naar wonen is dus conform de bestemming
volgens het RUP.
De voorschriften stellen wel dat er rekening moet worden gehouden met o.a. de
inpassing in de omgeving, de invloed op de mobiliteit, de relatie met de in de omgeving
aanwezige functies en de privacy en bezonning van de omgeving.
De woonfunctie is in elk geval een vaak voorkomende functie in de omgeving. Een
ééngezinswoning past in de omgeving. De invloed op de mobiliteit zal zeker niet groter
zijn dan bij de bestaande functie (handelspand).
De plaats waar het dakterras kan/zal worden voorzien, zorgt niet voor inkijk bij de
omliggenden.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Het gaat om een pand gelegen op de hoek van de Noordstraat en de Deerlijksestraat,
bestaande uit twee bouwlagen met hellen dak.
In het verleden stond het pand gekend als een handelspand. In 2014 waren er in het
pand 2 woongelegenheden aanwezig, 1 op het gelijkvloers en 1 op het verdiep. Dit werd
uitgevoerd zonder bouwvergunning.
Op 18.03.2014 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor een
functiewijziging van meergezinswoning naar handelspand. (dossier 2014/45)
De bouwheer had toen op het gelijkvloers een winkelruimte te voorzien, op het 1e
verdiep werd voorzien in een bureel en opslagruimte en onder het dak wordt voorzien in
een bureel en archief.
Alles gebeurt binnen het bestaande volume. Deze aanvraag betreft nu een
functiewijziging van handelspand naar eengezinswoning.
Op het gelijkvloers wordt naast de toegang ook een slaapkamer of speelruimte voorzien,
sanitair en een berging. Op het 1e verdiep wordt de living en de keuken voorzien. Er
wordt tevens voorzien in een dakterras, want het kleine perceel (70m²) is immers 100%
bebouwd. Onder het dak worden twee slaapkamers voorzien.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project betreft geen fysische uitbreiding en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:

Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.

Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het plaatsen van container voor opslag, Masteluinstraat 17.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/158
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 8-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
13-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Masteluinstraat 17 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie B,
nr(s) 0297B
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van container voor opslag.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing

van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA BPA nr. 21
“Koutermolen – wijz. B” – MB 13.03.2003. De aanvraag dient te worden getoetst aan de
voorschriften van het BPA.
De bouwplaats is gelegen in het BPA in een zone voor groen en recreatie.
De voorschriften bepalen dat gebouwen dienstig voor recreatie kunnen vergund worden
indien de afstand tussen de gevels en de zonegrenzen minstens 3m bedraagt. De
kroonlijsthoogte is beperkt tot 3m.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het plaatsen van een container voor opslag.
De container wordt zal door Chiro Stasegem worden gebruikt voor opslag van materiaal
en wordt geplaatst tegen de zijgevel van het jeugdheem. Op die plaats staat momenteel
een afdak, dat zal worden afgebroken.
Het betreft een zeecontainer met een oppervlakte van 33,6m² (12m lang en 2,8m
breed). De hoogte bedraagt 2,80m. De container wordt volledig bekleed met houten
planken.
Door de container te bekleden met hout sluit hij, wat stijl betreft beter aan bij het
bestaande gebouw en wordt hij ook beter geïntegreerd in de omgeving.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:

Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen

Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het bouwen van een koppelwoning, Kuipersstraat 8-10.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/157
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-174
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 8-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
13-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Kuipersstraat 8-10 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie C,
nr(s) 0479W 3
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een koppelwoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften

De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in VK Kuipersstraat,
afgeleverd aan DESPRIET GEBROEDERS, d.d. 22.08.1979 met ref. 516.1016 – lot nrs. 42
& 43 en gewijzigd d.d. 08.07.1981.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen het volgende:
Achteruitbouwzone: 3m - vrije zijstrook: min. 3,50m – aantal bouwlagen: 1 –
bouwdiepte 13m – dakhelling tussen 35° en 55° - in de voortuinstrook per woning 1
private, met grasdallen verharde parkeerplaats verplicht met max. oppervlakte 6m x 2m.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het bouwen van een koppelwoning.
Het gaat om twee halfopen woningen, bestaande uit één bouwlaag met kamers onder het
dak. De woningen worden ingeplant op 3m achter de rooilijn. De vrije zijstrook bedraagt
6,86m.
De bouwdiepte van de woningen bedraagt 8,99m. De afstand tot de achterkavelgrens
bedraagt circa 14m. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,77m en de nokhoogte 7,50m.
De woningen hebben geen inpandige garage. Er wordt wel naast de woning steeds een
parkeerplaats voorzien.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de
mobiliteit.
Watertoets
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de voorziene regenwaterput met inhoud 10.000L en
de infiltratievoorziening.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:

Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met burelen,
Boerderijstraat 6 – 8530 HARELBEKE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/125
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-141
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 30-5-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
14-6-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE,
Boerderijstraat 6 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie B,
nr(s) 0679H
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met burelen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.

Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Externe adviezen
Er werd advies gevraagd aan de Brandweer op 16.06.2016. Het advies d.d. 30.06.2016
somt enkele brandvoorkomingsmaatregelen en conformiteit inzake het groendak op.
Deze bepalingen moeten nageleefd worden.
Er werd advies gevraagd aan de Intercommunale Leiedal op 16.06.2016. Op 14.07.2016
werd schriftelijk meegedeeld dat zij geen bemerkingen hebben op de aanvraag.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is milieubelastende industrie.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.2.
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:
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de
veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de
huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze
gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations,
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd
voor nationale of internationale verkoop.
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.
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 in overeenstemming met de voorziene bestemming van het
Gewestplan.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met burelen.De bouwheer is
een bedrijf gespecialiseerd in aluminium-constructies voor de bouw.
Op de site staat één langgericht bedrijfsgebouw. De bouwdiepte bedraagt 97m.Binnen
het bestaande tekenkantoor zitten de medewerkers door ruimtegebruik zeer dicht op
elkaar. Een kleine uitbreiding is hier noodzakelijk.
Er wordt op 42,40m achter de voorgevel aan de rechterkant van het gebouw een
uitbreiding voorzien met een oppervlakte van 45m². Er wordt een nieuw volume voorzien
bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 6,30m.

De bouwhoogtes van het bedrijfsgebouw variëren tussen de 5,10m ende 9,90m. De
bouwdiepte wordt door de uitbreiding niet gewijzigd. Er blijft bovendien een afstand van
5m tot de rechterperceelsgrens bestaan.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. Het bouwwerk integreert zich in de omgeving door zijn
sobere en aansluitende architectuur in identieke materialen. Er zou geen verzwarende
impact op de omgeving mogen zijn en de aanvraag is ook verenigbaar met de
plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Omdat er enkele parkeerplaatsen verdwijnen, worden er een zevental gecreëerd op het
andere pand, Boerderijstraat 10, in eigendom van de bouwheer.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
Een groendak buffert het regenwater.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d.30.06.2016 dienen
strikt te worden nageleefd.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).

Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het renoveren van de gevel, Andries Pevernagestraat 37.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/161
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 10-6-2016.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
14-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Andries
Pevernagestraat 37 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD, sectie
A, nr(s) 0747P 2
Het betreft een aanvraag tot het renoveren van de gevel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
Het perceel is gelegen in het RUP “Andries Pevernagestraat” – Deputatie 23.05.2013
in een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.
De woning ligt volgens het RUP Andries Pevernagestraat in een zone voor wonen met
beperkte nevenfuncties.
De algemene voorschriften bepalen: “er dient altijd en overal gestreefd te worden naar
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid… Volgende aandachtspunten zijn belangrijk:
beeldkwaliteit, kwalitatief materiaalgebruik…”
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. De nieuwe gevelsteen is
constructief en esthetisch. Verder wordt het straatbeeld gekenmerkt door een menging
van kleuren en materialen.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Het betreft een rijwoning bestaande uit twee bouwlagen met een hellend dak. De
voorgevel van de woning heeft momenteel een gele baksteen. De bouwheer wenst de
voorgevel af te kappen en een nieuwe gevelsteen te plaatsen. Het gaat om het type
“Agora Agaatgrijs – Handvorm Beerse” (rood-grijs van kleur). Er wordt tevens voorzien
in spuwmuurisolatie.
De nieuwe gevel zal niet vooruitkomen ten opzichte van de huidige gevellijn.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De straatgevels in de Andries Pevernagestraat worden
gekenmerkt door een variatie aan kleuren. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed
op de mobiliteit.
Watertoets

Het voorliggende project heeft geen bijkomende oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid
dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.

Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt) het bouwen van een koppelwoning, Tibeertstraat 1.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/162
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-179
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 13-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
14-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Tibeertstraat 1 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie C,
nr(s) 0410C
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een koppelwoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er op datum van
20.01.2006 een goedgekeurd Gewestelijk RUP: Afbakening Regionaalstedelijk
gebied Kortrijk – deelplan Beneluxbrug. De bouwplaats is gelegen in een zone voor
stedelijk woongebied.
Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er op datum van
24.07.2012 een goedgekeurde verkaveling Steenbrugstraat – Isengrijnstraat Tibeertstraat, afgeleverd aan TERRA² - lot nr. 27.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van de verkaveling.
De woning wordt opgetrokken binnen de vastgelegde bouwkader.
De voorschriften leggen het volgende op:
Min. afstand tot de rooilijn: 5m – max. 2 bouwlagen – max. kroonlijsthoogte 7m –
dakkapellen niet groter dan 1/3 van de gevelbreedte – dakvorm: vrij – voortuin max. 1/3
verhard – bijgebouwen inplanten op min. 1m van de perceelsgrenzen – max. oppervlakte
40m² - max. kroonlijsthoogte: 3m.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen woning.
De woning wordt op de hoek van de Tibeertstraat en de Isengrijnstraat. De woning
wordt ingeplant op 5m achter de rooilijn en bestaat uit één bouwlaag met kamers
onder het dak. De max bouwdiepte bedraagt 11,30m. De kroonlijsthoogte bedraagt
3,20m aan de voorkant en 2,85m aan de achterzijde. De nokhoogte bedraagt
8,05m. De vrije zijstrook bedraagt 3m.
Er is geen inpandige garage voorzien in de woning. De afstand tot de
achterkavelgrens bedraagt circa 11m. Achteraan het perceel wordt een houten
tuinhuis voorzien.
Het bijgebouw heeft een oppervlakte van 12m² en heeft een plat dak. De
bouwhoogte bedraagt 2,60m. De afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt min. 1m.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag heeft geen negatieve
invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid
dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de

toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de
bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een
hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke
stedenbouwkundige verordening.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de voorziene regenwaterput met inhoud
10.000L en de infiltratievoorziening.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Algemeen advies Infrax:
- Geen sifonputjes plaatsen op vuilwaterafvoerleidingen.
- Hemelwater maximaal gebruiken.
- Terugslagklep plaatsen op overloop hemelwaterput.
- Ontluchting voorzien op het vuilwaterafvoerstelsel.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.

De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in

5°

artikel 4.7.19, §1, derde lid;
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor afwijking VK en
goedkeuring.
(geschrapt): plaatsen van een tuinhuis.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/116
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 2-5-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
8-6-2016.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE,
Arendsstraat 106 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD, sectie D,
nr(s) 1431T 2
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Gelet op het schriftelijk akkoord van het merendeel van de aanpalende eigenaars.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in de VK Arendsstraat Reigersstraat, afgeleverd aan BOUW G. TANGHE dd. 26.06.1990 met ref.
5.00/34013/1095.4 – lot 29.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen voor bijgebouwen:
-

In hout of baksteen
Max. 30m²
Max. kroonlijsthoogte: 2,7m
Max. dakhelling 30°
In te planten op min. 0,75m van de perceelsgrens indien geen koppeling mogelijk
is.
In te planten op min. 6m na de woning.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake oppervlakte en kroonlijsthoogte en
wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het plaatsen van een tuinhuis.
Het betreft een alleenstaande woning, gelegen op de hoek van de Arendsstraat en de
Reigersstraat. Het hoofdvolume bestaat uit één bouwlaag met kamers onder het dak.
Achteraan het perceel, tegen de rechterperceelsgrens, werd zonder vergunning een
tuinhuis geplaatst. De bouwheer wenst een nieuw tuinhuis te bouwen met een
oppervlakte van 39m².
Het tuinhuis wordt geplaatst tot op de achterkavelgrens en tot op de rechterkavelgrens.
Die muren zullen worden gemetseld. Het tuinhuis heeft een plat dak en de bouwhoogte
bedraagt 3m.
Het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen voor bijgebouwen:
-

In hout of baksteen
Max. 30m²
Max. kroonlijsthoogte: 2,7m
Max. dakhelling 30°
In te planten op min. 0,75m van de perceelsgrens indien geen koppeling mogelijk
is.
In te planten op min. 6m na de woning.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake oppervlakte en kroonlijsthoogte en
wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Al de aanpalers werden door de Stad in kennis gesteld via een aangetekend schrijven
‘Bericht aan eigenaars’. Gedurende het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke
bezwaren ingediend.
In toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan ten
opzichte van het ontwerp duidelijk gesteld worden dat de afwijking geen aanleiding geeft
tot een oneigenlijke wijziging van de VK en dat anderzijds de algemene strekking van het
plan gerespecteerd blijft.
De afwijking kan worden toegestaan. De afwijking op de oppervlakte valt binnen de
perken, namelijk 9m² dan toegelaten. Ook de afwijking op de kroonlijsthoogte is zeer
beperkt, namelijk 30cm meer dan toegestaan.
Indien het perceel niet in een goedgekeurde verkaveling was gelegen dan kon zonder
stedenbouwkundige vergunning een bijgebouw worden opgetrokken met een oppervlakte
van 40m² en een bouwhoogte van 3,50m.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. Het bijgebouw zou niet storend mogen zijn voor de
aanpalende woningen.
Er zou dus geen verzwarende impact op de aanpalende panden en bij uitbreiding op de
omgeving mogen zijn. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de

hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
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 goedgekeurd plan.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke

rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor afwijking VK en
goedkeuring.
(geschrapt): aanleggen van een terras en zwembad en bouwen van een
poolhouse, Klokkeput 10 - 8530 Harelbeke.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/114
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 29-4-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
8-6-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Klokkeput
10 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nr(s) 0321F 11
Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een terras, het aanleggen van een
zwembad en het bouwen van een poolhouse.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Externe adviezen
Het perceel paalt aan de spoorweg. Er wordt advies gevraagd aan de NMBS. Infrabel
bracht advies uit op 12.07.2016: gunstig mits voorwaarde. Gezien de constructies zich
bevinden binnen een afstand van 10m van het spoor wil Infrabel opmerken dat

aanpassingen aan het spoor/afwatering/talud een afbraak van constructies zouden
kunnen vereisen. Infrabel vraagt dan ook om de constructie, voornamelijk het poolhouse,
2m op te schuiven richting woning.
Eigenlijk vraagt Infrabel om strenger te zijn dan de geldende verkaveling en stelt een
voorwaarde die eigenlijk niet geënt is op de gevraagde afwijking. Er worden geen
concrete aanpassingen van het spoor meegegeven, wat doet vermoeden dat het eerder
een toekomstgerichte vraag is.
De opgelegde afstand in de verkavelingsvoorschriften tot de achterkavelgrens is 0m, het
poolhouse wordt op 75cm geplaatst, wat een voldoende afstand is om nog rondom het
poolhouse te kunnen voor onderhoud. De voorschriften van de verkaveling verwijzen
naar het BPA Zandberg uit 1974, alwaar in de procedure een gunstig advies van de
NMBS gegeven is.
Deze vraag om 2m bouwvrij te houden kan niet in het algemeen gegarandeerd worden.
Immers, bepaalde van vergunningsplicht vrijgestelde constructies kunnen immers zonder
vergunning geplaatst worden op 1m van de achterperceelsgrens (als ze aan alle andere
verkavelingsvoorschriften voldoen).
Omwille van beide voormelde redenen wordt niet ingegaan op het advies.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 21
“Koutermolen – wijz. A” – MB 16.11.1992 en in de VK Klokkeput, afgeleverd aan IMSTAD
d.d. 06.04.1977 met ref. 516.1006.1 en gewijzigd d.d. 10.05.1978 – lot nr. 86
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften verwijzen naar het vervallen BPA nr. 21 Koutermolen – KB
17.01.1974.
De verkavelingsvoorschriften bepalen het volgende voor het gedeelte koer en bergingen:
Bijgebouwen: max. 30m² - afstand bijgebouwen tot perceelsgrens: min. 2m – afstand
bijgebouwen tot achterkavelgrens: 0m.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake:
-

Het voorzien van een openluchtzwembad
De plaatsing van de poolhouse op 1,2m van de linkerperceelsgrens.

Het ontwerp wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft het aanleggen van een terras, het aanleggen van een zwembad en
het bouwen van een poolhouse.
Het gaat om een alleenstaande woning, gelegen op het einde van Klokkeput. Het gaat
om een relatief groot perceel (1111m²).
De bouwheer wenst achteraan het perceel een zwembad, met terras en poolhouse te
bouwen. Het complex wordt voorzien op 0,75m van de perceelsgrenzen.
Het zwembad heeft een oppervlakte van 37,8m². Rondom het zwembad wordt een
boordsteen voorzien, zodat de totale oppervlakte 47,53m² bedraagt.
Er wordt tevens voorzien in een poolhouse van 30m². De poolhouse wordt afgewerkt met
een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,30m.
Het zwembad wordt met de poolhouse verbonden via een terras. Het terras heeft een
oppervlakte van 31,80m².
Het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
De bouwplaats is gelegen in een goedgekeurde verkaveling. De verkavelingsvoorschriften
verwijzen naar het vervallen BPA nr. 21 Koutermolen – KB 17.01.1974.
De verkavelingsvoorschriften bepalen het volgende voor het gedeelte koer en bergingen:
Bijgebouwen: max. 30m² - afstand bijgebouwen tot perceelsgrens: min. 2m – afstand
bijgebouwen tot achterkavelgrens: 0m.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake:
-

Het voorzien van een openluchtzwembad
De plaatsing van de poolhouse op 1,2m van de linkerperceelsgrens.

De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Al de aanpalers werden door de Stad in kennis gesteld via een aangetekend schrijven
‘Bericht aan eigenaars’. Gedurende het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke
bezwaren ingediend.
In toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan ten
opzichte van het ontwerp duidelijk gesteld worden dat de afwijking geen aanleiding geeft
tot een oneigenlijke wijziging van de VK en dat anderzijds de algemene strekking van het
plan gerespecteerd blijft.
De afwijking kan worden toegestaan. Het gaat om een relatief groot perceel, waarbij de
aanleg van een openluchtzwembad niet storend is. Er blijft ruim voldoende tuin / open
ruimte over. Ook de gevraagde afstand tot de linkerperceelsgrens, namelijk 1,2m, voor
een bijgebouw met een hoogte van 2,30m is zeker ruim voldoende. In het algemeen
wordt 0,75m toegestaan.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. Het zwembad, de poolhouse en het terras bevinden zich
op het einde van een ruime tuin en zijn niet storend voor de aanpalende woningen. Deze
aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
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 goedgekeurd plan.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:

Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°

de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;

2°

de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;

3°

de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, 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 planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, 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.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur 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 en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
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 ruimtelijke ordening.
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 stedenbouwkundige vergunning voor weigering.
(geschrapt): uitbreiden bestaande eengezinswoning dmv het aanbouwen
van een veranda.

Formulier II
WEIGERING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/150
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-167
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd aan het loket ontvangen op 2-6-2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
1-7-2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 Bavikhove (Harelbeke),
Hoog Hemelrijk 10 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 4
AFD/BAVIKHOVE/, sectie A, nr(s) 0442S 12
Het betreft een aanvraag tot het uibreiden van een bestaande ééngezinswoning
dmv het aanbouwen van een veranda.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd niet openbaar gemaakt.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 04.11.1977
bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aanvraag is gelegen in het BPA nr. 53 “Bavikhove Dorp-West” – MB 04.04.2000.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in de VK Hoog Hemelrijk,
afgeleverd aan Paul Casier d.d. 27.09.1962 met ref. 012.640.1 en gewijzigd door Bruneel
de la Warande d.d. 05.04.1978 – lot nr. 1
De verkavelingsvoorschriften leggen op het gelijkvloers een maximale bouwdiepte van
9m vast. De huidige bouwdiepte bedraagt 11,3m; er wordt een bouwdiepte van 14,3m
gevraagd.
De afwijking is te groot ten opzichte van de toegelaten maximale bouwdiepte volgens de
verkaveling. Dit past niet binnen de wettelijk voorziene ‘beperkte’ afwijkingen inzake
afmetingen. De verkaveling moet eerst worden gewijzigd. De aanvraag wordt geweigerd.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning door middel van
het aanbouwen van een veranda.
Op 19.05.2004 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van
een woning. Het gaat om een halfopen bebouwing bestaande uit twee bouwlagen met
een zadeldak. Tegen de achtergevel werd een aanbouw geplaatst bestaande uit één
bouwlaag met een plat dak. De huidige bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 11,30m.
De bouwheer wenst de bestaande aanbouw open te breken en de woning uit te breiden
door middel van een nieuw gelijkvloerse aanbouw afgewerkt met een plat dak. De
bouwheer noemt dit een veranda, maar het gaat in feite om een aanbouw.
Het nieuwe volume heeft een oppervlakte van 11,30m². Door het plaatsen van de
veranda stijgt de bouwdiepte op het gelijkvloers naar 14,30m.
De veranda wordt uitgerust met een plat dak, met uitzondering van de lichtstraat. De
hoogte bedraagt 2,70m.De hoogte van de gemene muur op de linkerperceelsgrens dient
niet te worden gewijzigd, aangezien de geplande ingreep lager komt dan de bovenzijde
van de gemene muur.
De achtergevel van de nieuwe aanbouw komt gelijk met de achterzijde van de naburige
achteruitbouw.
Watertoets
Gelet op het gescheiden rioolstelsel. Omdat de uitbreiding < 40m² is, hoeft de aanvraag
niet te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 19/07/2016 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning.

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen
een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het
vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.
Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan:
1°

de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid;

2°

de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde
handelingen of de eenvoud van het dossier.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°

de aanvrager van de vergunning;

2°

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;

3°

procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;

4°

de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid;

5°

de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies
hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2°

voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende
instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de
kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;

3°

voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat:
1°

de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn
telefoonnummer en mailadres;

2°

de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;

3°

een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke
vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of
een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het
beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
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 ruimtelijke ordening.
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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Beslissing inzake bouwberoep bij de Deputatie naar aanleiding van het
arrest bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen inzake de vordering tot
vernietiging. GSA West-Vlaanderen tegen de Deputatie van de Provincie
West-Vlaanderen inzake de beslissing van de Deputatie in het dossier
(geschrapt) voor het oprichten van een winkel, Bavikhovedorp 17 te
BAVIKHOVE

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

Het Schepencollege heeft op 19.01.2010 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd
aan (geschrapt) voor het oprichten van een winkel, Bavikhovedorp 17 te BAVIKHOVE.
De gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) laat in een schrijven van
23.02.2010 weten dat hij in beroep gaat tegen bovengenoemde beslissing omwille van
het feit dat de parking wordt aangelegd in een zone met bestemming “zone voor
stapelplaatsen en kleine bedrijven”. De aanvraag is strijdig met de vastgelegde
bestemming.
De Deputatie heeft in zitting van 27.05.2010 het beroep van de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar ontvankelijk en ongegrond verklaard. De
stedenbouwkundige vergunning wordt verleend volgens ingediend plan.
De GSA is op 01.07.2010 tegen de beslissing van de Deputatie in beroep gegaan bij de
Raad voor Vergunnningenbetwistingen.
De Raad voor Vergunningenbetwistingen oordeelt dat de beslissing van de Deputatie niet
afdoende gemotiveerd is. De Deputatie kan zich niet beperken tot de stelling dat
parkeren verenigbaar is met de bestemming van stapelplaats. De Deputatie moet haar
beslissing zorgvuldig motiveren, zodat het voor de verzoekende partij duidelijk is op
basis van welke relevante overwegingen zij haar beslissing genomen heeft.
De Raad voor Vergunningenbetwistingen heeft met het arrest van 08.03.2016 de
beslissing van de Deputatie vernietigd. Binnen een vervaltermijn van vier maanden vanaf
de betekening van dit arrest moet de Deputatie een nieuwe beslissing nemen over het
administratief beroep van de GSA.
De Deputatie heeft in zitting van 30.06.2016 het beroep ontvankelijk en gegrond
verklaard, bijgevolg wordt de vergunning geweigerd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie.
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Vraag tot het bekomen van toelating tot het verlagen van voetpad en
boordstenen.
(geschrapt): het verlagen van voetpad en boordstenen, Tientjesstraat 46.

Het college,
(geschrapt) heeft een aanvraag gedaan voor het verlagen van voetpad en boordstenen
gelegen in de Tientjesstraat 46 – 8530 HARELBEKE.
Er werd een verslag opgemaakt door mevr. D. Putman.
De aanvraag kadert in de eventuele verbouwing van de woning en deze te voorzien van
een garage.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het gemeentedecreet artikel 57 § 1;
- het plaatselijk bouwreglement van 01 juni 1904, hoofdstuk III art. 104 tot 120;
- het algemeen politiereglement;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college beslist om bovenvermelde aanvraag te weigeren.
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Aanstelling van de intercommunale Leiedal als ontwerper in functie van
diens exclusiviteitscontract voor de opmaak van het 'Actieplan bouwkundig
erfgoed'.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad heeft op 20.06.2016 beslist tot de opmaak van het ‘Actieplan
bouwkundig erfgoed en heeft de contractuele voorwaarden en de raming (9.874,01 euro
waarop geen btw verschuldigd) goedgekeurd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

artikel 57 van het gemeentedecreet;

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-

gemeenteraadsbeslissing van 19.04.2016 betreffende het exclusiviteitscontract
voor bepaalde soorten opdrachten, waaronder opmaak van Actieplan Bouwkundig
Erfgoed,, toegekend aan Intercommunale Leiedal;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk wordt aangesteld
als ontwerper belast met de opmaak van het ‘Actieplan bouwkundig erfgoed’ in functie
van diens exclusiviteitscontract.

22

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Fietssnelweg Kortrijk-Waregem'.
Engagement ondersteuning project en afvaardiging projectteambeleidsgroep.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De Deputatie gaf in zitting van 30.06.2016 opdracht tot de opmaak van een provinciaal
RUP (PRUP) Fietssnelweg Kortrijk-Waregem, langs de spoorlijn en op grondgebied
Kortrijk-Harelbeke-Waregem.
Dergelijk RUP is de uitvoering van verschillende beleidsplannen en heeft tot doel de
ontbrekende schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk als fietssnelweg uit
te werken. Het RUP moet duidelijkheid bieden over het tracé (bestemming of overdruk)
en de hiervoor noodzakelijke grondverwerving/onteigeningen. In het RUP moet een visie
ontwikkelt worden over de nodige compensatie van verlies van stroken herbevestigd
agrarisch gebied en tevens moet een aanzet gegeven worden over de financiële
haalbaarheid van de realisatie van de fietssnelweg met eventuele
samenwerkingsverbanden.
De provincie vraagt na een eerste inleidend overleg aan de betrokken stadsbesturen om
zich te engageren dit project te ondersteunen en aan het proces deel te nemen alsook de
nodige afvaardigingen te voorzien in het projectteam (ambtelijk) als beleidsgroep
(mandatarissen).
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college ondersteunt de inhoudelijke doelstellingen van het RUP ‘Fietssnelweg
Kortrijk-Waregem’ en zal deelnemen aan het proces tot opmaak.
Artikel 2
In het projectteam worden Cindy Deprez (ruimtelijke planning) en Karel Bauters
(mobiliteit) afgevaardigd.
Artikel 3
Het college vaardigt de schepen David Vandekerckhove en Jacques Maelfait af voor de
beleidsgroep.
Patrimonium
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Inname openbaar domein. Verenigde Natiënlaan nrs 4-6.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Dakgroep Naessens (Leenstraat 135 te 9870 Zulte) dient dakwerken uit te voeren aan de
woningen in de Verenigde Natiënlaan 4 en 6. De werken staan gepland van dinsdag 9
augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2016. Om de werken te kunnen uitvoeren dient
de aannemer een mobiele kraan en tijdelijk een container te plaatsen. De container zal
geplaatst worden op de openbare oprit voor Verenigde Natiënlaan 2. De mobiele kraan
zou worden geplaatst op platen op de graszone tussen de twee voetpaden.
Milieuambtenaar Yves De Bosscher gaf positief advies, op voorwaarde dat
- de mobiele kraan niet over de pas heraangelegde groene strook dichtst bij de
straat (bodembedekkers) zou rijden om opgesteld te worden, maar wel via de
naastgelegen oprit,
en
- dat de eventueel beschadigde groenzone zou hersteld worden in zijn
oorspronkelijke staat. Hiertoe werden door de stedelijke werkcontroleur Daisy
Putman reeds foto’s genomen.
Gezien de inname langer dan 7 dagen duurt, valt deze onder het retributiereglement
(0,50 euro per m² per dag).
De PZ Gavers liet weten dat voor deze inname geen signalisatiemachtiging nodig is.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de
artikelen 57 par. 1 en 57 par. 3, 1° ;
- het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 18.11.2013 zoals van
kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en 15;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van de vraag van Dakgroep Naessens, Leenstraat 135 te 9870
Zulte, en verleent toelating om vanaf 9 augustus 2016 tot en met 19 augustus 2016 een
mobiele kraan te plaatsen op de graszone tussen de twee voetpaden ter hoogte van de
woningen Verenigde Natiënlaan 4 en 6. Om de kraan op die graszone te plaatsen, mag
niet over de recent heraangelegde groenstrook dichtst bij de straat (bodembedekkers)
gereden worden, maar wel via de naastgelegen oprit.
De aannemer dient de eventueel beschadigde groenzone terug in zijn oorspronkelijke
staat te herstellen na de werken.
Artikel 2:
Het College verleent eveneens toelating tot het plaatsen van de container op de
openbare oprit van Verenigde Natiënlaan 2. De aannemer dient hiertoe eveneens
toelating te krijgen van de bewoners van nummer 2, gezien hun uitweg naar het
openbaar domein zal belemmerd worden.

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Verslag raad van bestuur Infrax-West van 23 mei 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de raad van bestuur van Infrax West van 23 mei 2016 werden volgende punten
besproken die betrekking hebben op Harelbeke:
Verslag raad van bestuur Infrax West 23 mei 2016:
1.1 Verkoop woning Vaarnewijkstraat 14 Harelbeke (UC 9/05/2016 punt C1)
3.2 Handhaving riolering (UC 9/05/2016 punt C2)
3.6 Warmtetarieven (UC 23/5/2016 punt C4)
3.7 ESCO-detailstudie (UC 23/5/2016 punt C5)
BESLUIT
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Infrax van 23 mei
2016 en in het bijzonder van de agendapunten die betrekking hebben op Harelbeke.
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Renovatie paden begraafplaatsen 2016. Goedkeuring verrekening 1.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 april 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie paden begraafplaatsen 2016”
aan BVBA Al Verde, Sneppestraat 7 te 8860 Lendelede tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 20.336,35 excl. btw of € 24.606,98 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 16_5.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen:
Onder de te renoveren paden zat geotextiel dat eerst diende verwijderd te worden om de
werken naar behoren te kunnen uitvoeren.
Er werd ook vastgesteld dat er minder diende ingezaaid te worden dan initieel werd
voorzien.
HV in min

-

€ 1.381,56

Bijwerken

+

€ 700,00

Totaal excl. btw

=

€ -681,56

Btw

+

€ -143,13

TOTAAL
=
€ -824,69
Hiervoor werd een offerte ontvangen op 24 juni 2016.
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar de heer Yann Raes verleende gunstig advies.
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 15.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 1, 1° a (limiet van €
85.000,00 excl. btw niet overschreden) en artikel 26, §1, 2°, a.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 37.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, 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 “Renovatie paden
begraafplaatsen 2016” voor het totaal bedrag in min van € -681,56 excl. btw of € 824,69 incl. btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 220000/099010-B&W-B&W 15.
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Situatieschets Evangeliestraat.

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

De voetpaden in de Evangeliestraat zijn aan vervanging toe. Het betreft oude betontegels
die op verschillende plaatsen los liggen en niet meer effen. De boordstenen en greppels
liggen ook niet meer goed. De breedte van de voetpaden is volgens de normen en
varieert van 1,5m tot 1,8m.
Het voetpad aan huisnummer 33, met een lengte van 38 meter, is reeds vernieuwd op
privé initiatief.
In de tienjarenplanning voor groot onderhoud voetpaden staat wijk ‘Oostwijk’ op 2015 en
2016. Naast de Beversestraat (overheidsopdracht in 2016) stelt facility voor om ook de
voetpaden in de Evangeliestraat te renoveren in 2017.
De Evangeliestraat vormt een verbinding tussen twee groene zones: enerzijds
Spijkerland en anderzijds de Beverhoek. De heraanleg van deze straat vormt bijgevolg
een opporuniteit om die verbinding beter te maken, vooral voor de fauna.
Door de breedte tussen de perceelgrenzen van ruim 15 meter kunnen we een groene
strook aanleggen met bomen en extensief groen. Bij voorkeur aan de even huisnummers
omdat de slagschaduw van de bomen niet op de huizen valt en omdat er geen
luchtleidingen van nutsmaatschappijen aanwezig zijn aan deze zijde.
Voorstel: aan de oneven huisnummers wordt het voetpad op huidige breedte
heraangelegd. Aan de even huisnummers komt er een pad in grindgazon met aansluitend
de extensieve, groene zone. Het oppervlaktewater kan hier infiltreren in de grond dankzij
een grindkoffer langs de weg. Aan de opritten van de woningen wordt wel in verharding
voorzien.
De kostenraming voor een volledige heraanleg van de voetpaden, boordstenen en
greppels zoals ze er nu bijliggen komt op 106.500 euro 21% btw inbegrepen. De aanleg
met aan de oneven zijde een voetpad in klinkers en aan even zijde met het pad in
grindgazon en de groene zone is ongeveer 2.000€ duurder.
Bij keuze van de groenstrook dient er een zone van 290x2,2m² asfalt niet meer
vernieuwd worden (290m x 2,2m x 13€/m² = 8294 euro btw inclusief minder kosten
voor asfaltvernieuwing) en is er minder oppervlaktewater af te voeren via riolering.
Tegen de N43 ligt een parkeerhaven in de Evangeliestraat: deze dient aangepast om de
groene strook tot tegen de N43 te krijgen. Ofwel kiezen we voor het verwijderen van de
ronde middengeleider en creëren we een brede strook, ofwel schuiven we de
parkeerhaven ongeveer 1,65m op en hebben we groene strook van 3,15m.
De extra kost is respectievelijk geraamd op 8.750 euro voor de eerste optie en 1.500
euro voor de tweede (btw inclusief).
Bij de eerste optie kan het verkeer niet meer rechtsomkeer maken vanuit de N43.
Gezien de verandering van het straatbeeld is het aangeraden een bewonersvergadering
te beleggen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het college neemt kennis van de huidige situatie van de Evangeliestraat en van het
voorstel tot heraanleg voetpaden met al of niet de aanleg van een groene, extensieve
strook als verbinding tussen Spijkerland en de Beverhoek.
Artikel 2:
Het college stelt het verdere procedureverloop vast als volgt:
•

Vooreerst wordt alles wat mobiliteit betreft (keuze voor de wijziging
parkeerhaven, bij aanleg van een groene verbinding, in de Evangeliestraat tegen
de N43) voorgelegd aan de beperkte mobiliteitscommissie.

•

Nadien wordt er een bewonersvergadering georganiseerd waarbij de aangelanden
uit de Evangeliestraat ingelicht worden en bevraagd over het voorstel van aanleg
van een groene verbinding.

•

Eens er een beslissing is omtrent de groene verbinding, dient de aanleg van de
groene strook uitgetekend te worden door de milieudienst.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Bezwaar nr. 2016/4 van (geschrapt) in de belasting op woningen, kamers,
gebouwen of andere woongelegenheden opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister (gemeenteraad van 17.06.2013 en 20.01.2014) –
dienstjaar 2014 en 2015. Kohierartikel 2015 154053. Bedrag voor
dienstjaar 2015: 3.600 EUR. Beslissing over het bezwaar.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.

Aanleiding en dossierverloop

Bij aangetekende brief van 17.02.2016, op 24.02.2016 op het stadhuis ontvangen, heeft
de (geschrapt) bezwaar ingediend tegen de volgende aanslag:
- Belasting: belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister
- Dienstjaar: 2014 en 2015
- Kohierartikel dienstjaar 2015: 154053
- Ligging van het belaste goed: Kuurnsestraat 60
- Bedrag 2015: 3.600 EUR
Het kohier 2015 waarin voormelde aanslagen voorkomt werd vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen op 17.11.2015.
Het aanslagbiljet 2015 werd aan bezwaarindiener toegestuurd op 26.11.2015.
Een ontvangstbewijs betreffende het bezwaar werd afgeleverd bij aangetekend schrijven
van 24.02.2016, verzonden op 25.02.2016.
Thans dient het college, als administratieve overheid, een beslissing te nemen over het
bezwaar.

De opname in het kohier en de aanslag betreffen een pand gelegen te Harelbeke – Hulste,
Kuurnsestraat 60. Het belaste goed is als leegstaande woning opgenomen in het
gemeentelijk leegstandsregister sinds 16.05.2012. Tegen deze opname werd geen
bezwaar ingediend noch een rechtsmiddel aangewend.
In het bezwaar vroeg bezwaarindiener niet om overeenkomstig artikel 9 par. 4 van het
hierna vermelde decreet van 30.05.2008 gehoord te worden.
Het college heeft kennis genomen van het bundel en beoordeelt het bezwaar verder als
volgt.
2.

Toepasselijk belastingreglement en leegstandsreglement

2.1.
In de stad Harelbeke geldt, krachtens een gemeenteraadsbeslissing van 17.06.2013 zoals
aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 20.01.2014, voor de aanslagjaren 2013 tot en
met 2017 een gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere
woongelegenheden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
De voor de voorliggende casus relevante bepalingen van dit belastingreglement laten zich
samenvatten als volgt.
Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2017 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende
maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister (art. 1 van het
reglement).
De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister (idem).
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe
termijn van twaalf maanden verstrijkt, vanaf de datum van de eerste verjaardag. De
toestand van 01.06 van het aanslagjaar is daartoe bepalend (idem).
De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het
leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het
aanslagjaar verschuldigd wordt (art. 2 van het reglement).
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld (idem).
De belasting bedraagt 1.200 EUR voor een leegstaand gebouw, een leegstaande woning
en voor elke andere woongelegenheid (art. 3 van het reglement).
De belasting wordt vermenigvuldigd met het aantal periodes van 12 maanden dat de
woning zonder onderbreking opgenomen is op de gemeentelijke inventaris. De belasting
kan maximaal 4.800 EUR bedragen voor een gebouw, woning of andere woongelegenheid
en 400 EUR voor een kamer. In geval van eerdere vrijstelling en latere belasting wordt
het tarief verbonden aan de gehele leegstandstermijn toegepast (idem).
Het reglement voorziet in zijn art. 4 ook een aantal vrijstellingsbepalingen, waaronder art.
4 par. 3, 8° luidend als volgt:

“Artikel 4: Vrijstellingen
§ 1. Uitsluitend de in het reglement opgesomde vrijstellingen worden toegepast.
…
§ 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
7. gerenoveerd wordt blijkens een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts
geldt gedurende een termijn van 3 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de
stedenbouwkundige
vergunning.
Deze vrijstelling kan slechts één maal ingeroepen worden ongeacht het aantal dergelijke
stedenbouwkundige vergunningen.
8. gerenoveerd wordt blijkens een gedateerde en ondertekende renovatienota waarin
minstens een overzicht van de voorgenomen werken van minimum 15000 € (excl.
Btw) en een stappenplan zijn opgenomen waaruit blijkt dat de woning, het gebouw of
de andere woongelegenheid bewoonbaar gemaakt wordt.
De uitvoering van de renovatienota moet tijdens het aanslagjaar aangetoond worden aan
de hand van facturen of vastgesteld worden door een controlebezoek. De vrijstelling wordt
verleend in schijven van 12 maanden en geldt maximaal voor 3 opeenvolgende
aanslagjaren.
Deze vrijstelling kan slechts éénmaal ingeroepen worden ongeacht het aantal
renovatienota’s.”
2.2.
Artikel 6 van het leegstandsreglement vastgesteld door de gemeenteraad op 12.07.2010
luidt als volgt:
“Schrapping uit de inventaris:
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie,
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De
beheerder van het leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag
van de aanwending overeenkomstig de functie.
Een woning wordt geschrapt indien de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning
gedurende een termijn van minstens zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in
overeenstemming met de functie. De woning wordt indien de melding correct is, geschrapt
vanaf de eerste dat de woning weer ‘functie-eigen’ werd gebruikt, dus vanaf de eerste dag
van deze zes maanden.
Het is de zakelijk gerechtigde die moet motiveren waarom het pand van de lijst geschrapt
mag worden.
Binnen de twee maanden dient er een uitspraak te zijn. Van de beslissing wordt de zakelijk
gerechtigde via een aangetekende brief op de hoogte gebracht.”
3.

Grieven

Bezwaarindiener stelt in zijn bezwaar:
“… Het gebouw gelegen in de Kuurnsestraat 60 te Hulste wordt al enkele jaren niet gebruikt
als woning maar enkel als magazijn.

Aangezien ik dakdekker ben van beroep gebruiken wij deze plaats als bijkomende
opslagruimte, die juist gelegen is naast ons groot magazijn op hetzelfde adres.
Bij deze vraag ik jullie om deze aanslag te annuleren alsook deze van aanslagjaar 2014
aangezien wij het gebouw reeds jaren gebruiken als magazijn. Gelieve mij in de toekomst
ook geen aanslag meer te sturen voor leegstand. De aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning voor functiewijziging van woning naar magazijn is ook ingediend…”.
Formeel verwijst bezwaarindiener
toepasselijke belastingreglement.

naar

geen

enkele

vrijstellingsbepaling

uit

het

4.

Onderzoek van het bezwaar

4.1.

Decretaal toegelaten voorwerp van het onderzoek van het bezwaar door het college

In casu van het voorliggende bezwaar oordeelt het college als administratieve overheid.
Dit heeft voor gevolg dat het college in het kader van de beoordeling van de zaak slechts
kan nagaan of de aanslag in overeenstemming is met de wet, inbegrepen het toepasselijke
belastingreglement en de vrijstellingsbepalingen, maar dat een zgn. zijdelings onderzoek
– waarbij het belastingreglement zelf op zijn wettigheid zou worden getoetst – krachtens
zekere rechtspraak niet aan het college is voorbehouden, gezien art. 159 Gec. GW niet
door organen van actief bestuur kan worden toegepast omdat in casu het college noch een
“Hof”, noch een “rechtbank” is (zie bv. R.v.St., 14.11.1985, nr. 25.858) maar integendeel
een orgaan van actief bestuur.
Indien het college in zijn motivering in antwoord op de argumentatie van bezwaarindiener
toch rechtstreeks of onrechtstreeks uitspraak zou doen omtrent de wettigheid van het
toepasselijke belastingreglement, dan gebeurt dit ten informatieve titel en op
proceseconomische gronden, zoals de rechtsleer toelaat, en zonder dat het college
daarmee zijn bevoegdheid overschrijdt (M. DE JONCKHEERE, “De rol van de lokale overheid
als administratieve overheid in de fiscale procedure: inhoudelijke aspecten”, in Jaarboek
lokale en regionale belastingen 1998-99. De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale
belastingen, Die Keure, 1999, p. 75).
4.2.

Onderzoek van de ontvankelijkheid van het bezwaar

Het bezwaar werd ingesteld bij aangetekende brief van 17.02.2016, op het stadhuis
ontvangen op 24.02.2016.
Art. 9 par. 2, 2° lid van het hierna aangehaald decreet van 30.05.2008 bepaalt ten aanzien
van de voorliggende casus dat het bezwaar schriftelijk moet worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd, op straffe van verval wat de termijn betreft en dit binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager worden ingediend binnen de
aangehaalde termijnen en onder de vermelde voorwaarden indien de bevoegde overheid
in deze mogelijkheid voorziet.
Het bezwaar voldoet enkel voor het dienstjaar 2015 aan de voorgaande decretale
bepalingen, bijgevolg is het enkel voor dit dienstjaar tijdig en regelmatig ingesteld en
zodoende ontvankelijk.
Voor het dienstjaar 2014 is het bezwaar buiten termijn en zodoende onontvankelijk gezien
de aanslag voor het dienstjaar 2014 werd verzonden op 16.12.2014.
Het bezwaar dient dan ook slechts voor dienstjaar 2015 ten gronde te worden onderzocht.

4.3.

Onderzoek van de gegrondheid van de grieven

4.3.1.
Zoals al gesteld verwijst de bezwaarindiener naar geen enkele vrijstellingsbepaling
opgenomen in het belastingreglement.
4.3.2.
Er is ook geen enkele betwisting over de wettige vestiging van de belasting.
4.3.3.
Bezwaarindiener beroept zich op een situatie zoals hiervoor onder 3. omschreven.
Hetgeen betrokkene inroept is een feitelijke bestemmingswijziging van het belaste goed
van woning naar opslagruimte, lees gebouw.
Uit het voorgaande blijkt dat er geen rechtsmiddel werd aangewend tegen de opname van
het belaste goed als woning op het leegstandsregister. De wettigheid van deze opname
staat dan ook vast en wordt overigens niet betwist.
Blijkens art. 6 van het aangehaalde leegstandsreglement kan een woning maar worden
geschrapt uit de leegstandsinventaris dan nadat de zakelijk gerechtigde (zijnde
bezwaarindiener) heeft bewezen dat de woning minstens zes opeenvolgende maanden
aangewend werd overeenkomstig de functie.
Deze voorwaarde veronderstelt dat:
(a) ofwel het belaste goed gedurende de aangegeven periode wordt bewoond en als
woning werd gebruikt;
(b) ofwel het belaste goed via de geëigende procedure en op wettige wijze ook juridisch
een andere functie heeft gekregen en gedurende de aangegeven periode
overeenkomstig de nieuwe functie werd gebruikt;
Uit het bezwaarschrift zelf blijkt dat de voorwaarde onder (a) niet is vervuld.
Wat (b) betreft is de overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van
14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, besluit zoals thans
van kracht, de wijziging van de hoofdfunctie “wonen” naar de hoofdfunctie “industrie en
bedrijvigheid” vergunningsplichtig en dient daarvoor een stedenbouwkundige vergunning
te worden bekomen.
Dergelijke stedenbouwkundige vergunning ligt niet voor en was dus op de referentiedatum
voor het vestigen van de aanslag voor het dienstjaar 2015 (01.06.2015 – zie art. 1 par. 4
van het toe te passen belastingreglement) niet voorhanden, hetgeen ertoe leidt dat moet
worden vastgesteld dat op de referentiedatum het belaste goed niet op een wettige wijze
ook juridisch een andere functie heeft gekregen.
4.3.4.
Het bezwaar dient, gezien het voorgaande, als ongegrond te worden afgewezen.
***
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:

-

het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art.
57 par. 1;
de wet van 23.03.1999 betreffende de rechtelijke inrichting in fiscale zaken, zoals
van kracht;
het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zoals van kracht.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Het bij aangetekende brief van 17.02.2016 door de (geschrapt) ingestelde bezwaar tegen
de aanslag in de belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, dienstjaar 2014 en 2015, kohierartikel
2015 154053 voor een bedrag voor het dienstjaar 2015 van 3.600 EURO, wordt:
(a) voor het dienstjaar 2014 onontvankelijk verklaard;
(b) voor het dienstjaar 2015 ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Zodoende wordt het bezwaar in zijn geheel verworpen.
Er wordt opdracht gegeven tot:
-

betekening van deze beslissing aan de belastingschuldige bij aangetekende brief
met ontvangstmelding;
kennisgeving van deze beslissing aan de financieel beheerder.

Er wordt erop gewezen dat tegen deze beslissing, door middel van een verzoekschrift op
tegenspraak, een beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge, binnen de drie maanden
vanaf kennisgeving van deze beslissing. De voorschriften van art. 10 van het decreet
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en van art. 1385decies en undecies van het
gerechtelijk wetboek, alsmede de bepalingen waarnaar deze verwijzen, moeten bij het
instellen van het beroep worden nageleefd.
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Eventuele fusie van CVBA Mijn Huis met CVBA Eigen Gift Eigen Hulp
(Kuurne). Kennisname schrijven CVBA Mijn Huis van 12.07.2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 13.07.2016 ontving het stadsbestuur een schrijven dd. 12.07.2016 van CVBA Mijn
Huis omtrent een eventuele fusie met CVBA Eigen Gift Eigen hulp (Kuurne) en de
beslissing dienaangaande een speciale raad van bestuur bijeen te roepen op maandag
18.07.2016 om 19.00 uur.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van voormeld schrijven dd. 12.07.2016 van CVBA Mijn Huis en wacht het
verloop en de resultaten van de fusiegesprekken af.
Personeel
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Selectieprocedure voor een extra deskundige welzijn (B1-B3). Vaststelling
van de selectieprocedure, de selectievoorwaarden, het selectieprogramma
en de selectiecommissie.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17.05.2016 (geschrapt)
binnen het departement Burger & Welzijn her aangesteld als statutair deskundige
‘personeel & HRM’ (B1-B3), binnen het departement Management & Personeel. De
effectieve startdatum werd in overleg met het departement Burger & Welzijn vastgesteld
op 01.11.2016.
Bijgevolg komt de functie van deskundige ‘welzijn’ (B1-B3) terug vacant.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17.05.2016 de functie
van deskundige ‘Welzijn’ (B1-B3) opnieuw vacant verklaard met onmiddellijke ingang en
beslist deze functie in te vullen bij wijze van een gelijklopende aanwervings- en
bevorderingsprocedure en procedure van interne personeelsmobiliteit.
Het college van burgemeester en schepenen heeft tevens in zitting van 17.05.2016 de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
de selectieprocedure van deskundige ‘welzijn’ (B1-B3).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17.05.2016 beslist een
extra deskundige ‘welzijn ‘ (B1-B3) in dienst te nemen en dit voor een periode van 2 jaar
met uitzicht op verlenging.
Er wordt voorgesteld om ook voor deze bijkomende functie van deskundige ‘welzijn’ (B1B3) een selectieprocedure te organiseren en dezelfde voorwaarden te hanteren zoals de
reeds vacant verklaarde functie van deskundige ‘welzijn’ (B1-B3).
Het komt het College van Burgemeester en Schepenen toe voor de hiervoor aangehaalde
functie – overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel – over te gaan tot de vaststelling van de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie;
In toepassing van artikel 5 §2, §3 en §1 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel kiest het College van Burgemeester en Schepenen ervoor dat de
hiervoor vermelde functie zal worden ingevuld bij wijze van een gelijklopende
aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van interne personeelsmobiliteit.
In toepassing van artikel 8, 115 en 124 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel wordt verwezen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de

“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de
Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel.
In toepassing van artikel 11, 113 en 125 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient de wijze van externe en interne bekendmaking vastgesteld.
In toepassing van artikel 15, 116 en 127 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient het selectieprogramma vastgesteld.
In toepassing van artikel 16, 116 en 127 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient de selectiecommissie vastgesteld.
In toepassing van artikel 26, 27 en 118 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient beslist over het aanleggen van een wervingsreserve, alsook
over de geldigheidsduur ervan.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
-Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn ;
-De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
• de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure, de
bevordering en de procedure van interne personeelsmobiliteit;
• de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden” ;
• de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” ;
• de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel” ;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Voor de bijkomende functie van deskundige ‘Welzijn’ (B1-b3) wordt een
selectieprocedure opgestart waarin dezelfde voorwaarden gehanteerd worden zoals voor
de reeds vacant verklaarde functie van deskundige ‘welzijn’ (B1-B3).
Artikel 2 :
De bijkomende vermelde functie van deskundige welzijn (B1-B3) zal ingevuld worden bij
wijze van een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure en procedure van
interne personeelsmobiliteit.
Artikel 3 :
De selectievoorwaarden voor de in artikel 1 vermelde functie worden vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel,
inzonderheid zoals opgenomen in de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en
bevorderingsvoorwaarden”.

Artikel 4 :
De externe bekendmaking van de vacature voor de gelijklopende aanwervingsbevorderingsprocedure en procedure van interne personeelsmobiliteit voor de in artikel 1
vermelde functie gebeurt als volgt :
1. Nationaal verschijnende digitale publicatiemedia
2. de VDAB;
3. de gemeentelijke website;
De interne bekendmaking van deze vacature gebeurt bij wijze van een dienstnota.
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in
het sollicitantenbestand.
Artikel 5 :
Het selectieprogramma voor de aanwervings- en bevorderingsprocedure en de procedure
van interne personeelsmobiliteit van de in artikel 1 vermelde functie wordt als volgt
vastgesteld :
1) Schriftelijke proef (op 40 punten) :
In de schriftelijk proef wordt gepeild naar de specifieke kennis en –vaardigheden.
2) Mondelinge proef (op 60 punten) :
Kandidaten die slagen in de schriftelijke proef worden in de mondelinge proef
onderworpen aan een diepte-interview.
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elk deel van de
proef, 60 % op elke proef afzonderlijk en 60 % op het geheel van de selectieproef.
Artikel 6 :
De selectiecommissie voor de beide functies van deskundige welzijn (B1-B3) wordt als
volgt nominatief vastgesteld :
• (geschrapt)
Het Secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.
De vergoeding van de prestaties van de leden van de selectiejury wordt geregeld
overeenkomstig de raadsbeslissing van 19 maart 2012 houdende “aanpassing reglement
vergoeding aan juryleden van selectieprocedures”.
Artikel 7 :
Voor de in artikel 1 vermelde bijkomende functie van deskundige ‘welzijn’ (B1-B3) wordt
tevens een wervingsreserve aangelegd, waarin alle geslaagde kandidaten zullen worden
opgenomen. De geldigheidsduur van de wervingsreserve wordt vastgesteld op 3 jaar.
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Aanstelling tijdelijk onderhoudsmedewerker (E1-E3) binnen het
departement facility.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De startbaanovereenkomst van (geschrapt), onderhoudsmedewerker ‘groen’ (E1-E3),
binnen het departement facility, neemt een einde op 31 juli 2016.
Betrokkene wordt 26 jaar op 29.07.2016 en komt niet verder meer in aanmerking om
aangesteld te worden als startbaner.

Teneinde de achterstand in het werk binnen de groenploeg zoveel mogelijk te beperken
en de continuïteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, wordt door het
departementshoofd, de heer Frederique Christiaens, voorgesteld om (geschrapt) tijdelijk
verder in dienst te houden voor een periode van 1 jaar.
Betrokkene is een goeie werkkracht en men is steeds tevreden van zijn geleverde
werkprestaties.
(geschrapt) is bereid om deze opdracht van bepaalde duur verder te vervullen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57&3, 2°;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Stelt (geschrapt) aan als tijdelijk onderhoudsmedewerker ‘groen’ (E1-E3), binnen het
departement facility, met ingang van 1 augustus 2016 en dit voor een periode van 1
jaar.
Artikel 2:
De prestaties van betrokkene worden vastgesteld op 38 u per week.
Artikel 3:
Deze verlenging neemt van rechtswege en zonder opzeggingstermijn een einde op 31 juli
2017.
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Vacant verklaring vakman metser (D1-D3).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 en latere wijziging in de gemeenteraad
van 14.09.2015 werd het besluit genomen met betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
Binnen het departement Facility is er nood aan een vakman metser dit teneinde de
continuïteit binnen de dienst zoveel mogelijk te waarborgen.

Om vlot hierop te kunnen anticiperen is het wenselijk om voor de functie van ‘Vakman
Metser (D1-D3)’ een selectieprocedure op te starten en een werfreserve aan te leggen.
Deze functie wordt omschreven in voornoemde formatie en voornoemd organogram.
Het komt het College van Burgemeester en Schepenen toe voor de hiervoor aangehaalde
functie – overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel – over te gaan tot de vaststelling van de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de nominatieve vaststelling van de
selectiecommissie.
In toepassing van artikel 5 § 2 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
dient volgende functie op de personeelsformatie vacant verklaard met onmiddellijke
ingang : 1 VTE functie van vakman metser (D1-D3).
In toepassing van artikel 5 §2, §3 en §1 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel kiest het College van Burgemeester en Schepenen ervoor dat de
hiervoor vermelde functie zal worden ingevuld bij wijze een gelijklopende aanwervingsen bevorderingsprocedure.
In toepassing van artikel 8 en 115 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel wordt verwezen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de
“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de
Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel.
In toepassing van artikel 11 en 113 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient de wijze van externe en interne bekendmaking vastgesteld.
In toepassing van artikel 15 en 116 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient het selectieprogramma vastgesteld.
In toepassing van artikel 16 en 116 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient de selectiecommissie vastgesteld.
In toepassing van artikel 26 en 118 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel dient beslist over het aanleggen van een wervingsreserve, alsook
over de geldigheidsduur ervan.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
-Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn ;
-De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
• de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure en
de bevordering
• de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden” ;
• de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” ;
• de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel” ;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Volgende functie op de personeelsformatie wordt met onmiddellijke ingang vacant
verklaard:
-

1 VTE functie van vakman metser (D1-D3) voor het departement Facility.

Artikel 2 :
De in artikel 1 vermelde functie zal worden ingevuld door een aanwervings- en
bevorderingsprocedure.
Artikel 3 :
De selectievoorwaarden voor de in artikel 1 vermelde functie wordt vastgesteld
overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel,
inzonderheid zoals opgenomen in de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en
bevorderingsvoorwaarden”.
Artikel 4 :
De externe bekendmaking van de vacature voor de gelijklopende aanwervings- en
bevorderingsprocedure voor de in artikel 1 vermelde functie gebeurt als volgt:
1. De VDAB;
2. De gemeentelijke website;
De interne bekendmaking van de vacature voor de bevorderingsprocedure van de in
artikel 1 vermelde functie gebeurt conform art 113 §3.
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in
het sollicitantenbestand.
Artikel 5 :
Het selectieprogramma voor de bevorderingsprocedure van de in artikel 1 vermelde
functie wordt als volgt vastgesteld :
Technische proef (op 40 punten) en mondelinge proef (op 60 punten).
In de technische proef wordt gepeild naar kennis m.b.t. vaktechnische vaardigheden en
toepassingen ervan in overeenstemming met de verwachtingen geformuleerd in de
functiebeschrijving.
In de mondeling proef wordt gepeild naar de competenties vermeld in de
functiebeschrijving.
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten behalen op elke onderdeel
van de proeven, 60% op elke proef afzonderlijk en 60% op het geheel van de
selectieproef.
Artikel 6:
De selectiecommissie voor de bevorderingsprocedure en de mutatie van de in artikel 1
aangehaalde functie wordt als volgt nominatief vastgesteld :
(geschrapt)

Het Secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.
De vergoeding van de prestaties van de leden van de selectiejury wordt geregeld
overeenkomstig de raadsbeslissing van 19 maart 2012 houdende “aanpassing reglement
vergoeding aan juryleden van selectieprocedures”.
Artikel 7 :
Voor de in artikel 1 vermelde functie wordt tevens een werfreserve aangelegd, waarin
alle geslaagde kandidaten van de in artikel 2 bedoelde aanwerving- en
bevorderingsprocedure zullen worden opgenomen. Deze heeft een geldigheidsduur van
max. 3 jaar.
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Ontslag op eigen verzoek. Assistent-dienstleider.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7.10.2014 (geschrapt) aangesteld
als assistent-dienstleider, binnen ons bestuur, op contractuele basis voor onbepaalde
duur met ingang van 03.11.2014.
Met haar schrijven van 13.07.2016 verzoekt (geschrapt) om haar arbeidsovereenkomst
bij het stadsbestuur van Harelbeke te beëindigen.
Er dient een opzegtermijn te worden nageleefd van 5 weken. Betrokkene vraagt om uit
dienst te kunnen treden met ingang van 28.08.2016.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het schrijven van 13.07.2016 van (geschrapt), contractueel assistent dienstleider binnen ons bestuur en verklaart zich akkoord - op verzoek van betrokkene met de uitdiensttreding per 28.08.2016.
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Vacant verklaring van de betrekking van 'assistent-dienstleider (B1-B3)'
binnen het departement Vrije Tijd.

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 wijzing van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
(geschrapt) heeft haar ontslag ingediend en dit met ingang vanaf 18 juli 2016.
Bijgevolg komt de betrekking van ‘assistent-dienstleider (B1-B3)’, binnen het
departement Vrije Tijd beschikbaar.
Deze vrijgekomen functie sluit aan bij de in maart 2010 door de gemeenteraad
goedgekeurde formatie en organogram en dient opnieuw vacant verklaard te worden.
In de personeelsformatie, goedgekeurd in het college van 22.04.2014, voorziet men
binnen het departement Vrije Tijd een afbouw van bibliotheek-assistenten (C1-C3) en
een opbouw van assistent-dienstleiders (B1-B3).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 september 2014 een
werfreserve van ‘Assistent-Dienstleider (B1-B3)’ vastgesteld, ingaande op 20 september
2014 en geldig voor een termijn van 3 jaar. In deze werfreserve werden alle geslaagde
kandidaten, die deelgenomen hebben aan voormelde selectieprocedure, opgenomen.
De eerste kandidate op de werfreserve, (geschrapt), werd gecontacteerd en ziet af van
het aanbod om de functie ‘Assistent-Dienstleider’ in te vullen gezien zij momenteel
tewerkgesteld is volgens een contract van onbepaalde duur.
De tweede kandidate, (geschrapt), verblijft momenteel in het buitenland en kon nog niet
gecontacteerd worden.
In toepassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient het college
van burgemeester en schepenen nu volgende beslissingen te nemen :
1. cfr. artikel 5 voornoemde functie vacant verklaren;
2. cfr. artikel 26 en 27 de vacant verklaarde functie in te vullen vanuit de bestaande
werfreserve van 30 september 2014.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
• de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving en de selectieprocedure;
• de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden”;
• de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”;
• de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt 1 VTE functie van ‘Assistent-dienstleider (B1-B3)’ vacant verklaard.

Artikel 2:
De in artikel 1 vacant verklaarde functie zal worden ingevuld vanuit de bestaande
werfreserve van ‘Assistent-dienstleider’, vastgesteld in het college van burgemeester en
schepenen op 30 september 2014.
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Vacant verklaring van 4 VTE administratieve medewerkers.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 en latere wijziging in de gemeenteraad
van september 2015 werd het besluit genomen met betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijzing van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
Binnen de graad administratief medewerker zien we een aantal personeelsbewegingen
waardoor een aantal functies moet worden ingevuld.
• (geschrapt) is sinds 01.06.2016 met pensioen. 1 VTE
• (geschrapt) – tot 01.02.2016 voltijds beambte – is sinds die datum gestart als
bode.
1/2e VTE administratief medewerker (binnen de sector erfgoed) is sinds die datum
niet meer ingevuld
• (geschrapt) is sinds 01.04.2016 in loopbaanonderbreking - 1/2 VTE
• (geschrapt) gaat met ingang van 01.01.2017 met pensioen –
1 VTE
• (geschrapt) gaat met ingang van 01.01.2017 met pensioen – 1/2e VTE
• (geschrapt) gaat met ingang van 01/08/2016 met pensioen – 1/2e VTE
Op het college van 24.05.2016 werd beslist op de culturele dienst tijdelijk – 1 jaar – te
versterken met 1/2e VTE administratief medewerker. Deze tijdelijke versterking zal na
uitvoeren van een werklastmeting al dan niet bevestigd worden. Het betreft 1/2e VTE
administratief medewerker die met ingang van 16.08.2016 kan worden ingevuld.
Door interne mobiliteit binnen de graad administratief medewerker te stimuleren, konden
een aantal medewerkers in een nieuwe dienst starten. We verwijzen hiervoor naar de
nota die op 21.06.2016 aan het college werd voorgelegd.
Binnen volgende departementen zullen deze 4.5 VTE moeten worden ingevuld:
• Burger & Welzijn: 1 VTE – onbepaalde duur
• Vrije Tijd – cultuur:
o 1 VTE onbepaalde duur
o 1/2e VTE bepaalde duur
• Vrije Tijd – jeugddienst: 1 VTE – onbepaalde duur
• Management & personeel – secretarie: 1 VTE onbepaalde duur.
4 VTE van deze vrijgekomen functies sluiten aan bij de door de gemeenteraad
goedgekeurde formatie en organogram en dienen opnieuw vacant verklaard te worden.
1/2e VTE is een voorlopig tijdelijke functie.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 mei 2014 en in
zitting van 5 juli 2016 twee werfreserves vastgelegd voor de graad administratief
medewerker.

In toepassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient het college
van burgemeester en schepenen nu volgende beslissingen te nemen :
1. cfr. artikel 5 voornoemde functie vacant verklaren;
2. cfr. artikel 26 en 27 de vacant verklaarde functie in te vullen vanuit de bestaande
werfreserves van 20.05.2014 en van 05.07.2016.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
• de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving en de selectieprocedure;
• de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden”;
• de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”;
• de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er worden 2,5 VTE administratief medewerker met onmiddellijke ingang vacant
verklaard.
Er wordt 1,5 VTE administratief medewerker vacant verklaard met ingang van
01.01.2017.
Artikel 2:
De in artikel 1 vacant verklaarde functies zullen worden ingevuld vanuit de bestaande
werfreserves van de graad administratief medewerker, vastgesteld in het college van
burgemeester en schepenen op 20.05.2014 en 05.07.2016.
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Aanstelling van 2,5 VTE contractuele administratieve medewerkers.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch :
In voorgaand punt heeft het college 4 VTE administratief medewerkers vacant verklaard.
Concreet dienen binnen volgende diensten administratief medewerkers te starten:
• Burger en Welzijn 1 VTE met ingang van 01/10/2016
• Vrije Tijd - cultuur – 1 VTE onbepaalde duur en 1/2e VTE bepaalde duur met
ingang van 16.08.2016;
• Vrije Tijd – jeugddienst – 1 VTE onbepaalde duur. Ingangsdatum hangt af van de
nieuwe opstart van (geschrapt) binnen het departement WOL.
• Management & Personeel – 1 VTE onbepaalde duur bij voorkeur met ingang van
10/2016.
Binnen de organisatie zijn momenteel twee lopende werfreserves administratief
medewerker.

Op de lopende werfreserve vastgelegd op 20.05.2014 werden volgende kandidaten
gecontacteerd:
• (geschrapt)
(geschrapt) toonde interesse voor de opdracht binnen de jeugddienst. Na uitvoerig
gesprek met het diensthoofd – Robbe Bleuzé – is (geschrapt) blijvend geïnteresseerd en
enthousiast om in deze nieuwe functie te starten.
(geschrapt) wenst voorlopig niet van werk te veranderen. Hij wenst bijgevolg niet in te
gaan op de openstaande betrekkingen.
Rekening houdend met de diversiteit van de openstaande functies (ondersteunende
diensten, sterke front office gerichte diensten, vrije tijdssector) werd op basis van de
verslagen van de selectiecommissie de eerste kandidaten van deze werfreserve
gecontacteerd voor de functie waarbij hun profiel het beste schikt. Met de
respectievelijke leidinggevenden en kandidaten werden gesprekken gevoerd of wordt dit
binnenkort ingepland.
Volgende kandidaten uit de werfreserve van 05.07.2016 werden voor de openstaande
vacatures gecontacteerd:
(geschrapt)
Met inachtname van de examenuitslag, alsmede de titels en verdiensten van de
kandidaten.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
- 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 administratief medewerker, binnen
het departement Burger en Welzijn en dit voor een periode van onbepaalde duur, met
ingang van 01.10.2016.
Artikel 2:
(geschrapt) wordt aangesteld als voltijds contractueel administratief medewerker, binnen
het departement Vrije Tijd en dit voor een periode van onbepaalde duur, met ingang van
22.08.2016.
Artikel 3:
(geschrapt) wordt aangesteld als voltijds administratief medewerker, binnen het
departement Vrije Tijd en dit voor een periode van onbepaalde duur. De ingangsdatum
van deze aanstelling wordt na onderling overleg in een later college vastgesteld.

Artikel 4:
De prestatiebreuk van de in artikel 1, 2 en 3 aangestelde medewerkers wordt vastgesteld
op 38 uur.
Artikel 5:
(geschrapt) wordt aangesteld als deeltijds contractueel administratief medewerker,
binnen het departement vrije tijd voor een periode van bepaalde duur.
De aanstelling gaat in op 22.08.2016 en neemt van rechtswege en zonder opzegtermijn
een einde op 22.08.2017.
De prestatiebreuk voor deze opdracht wordt vastgesteld op 19 uur.
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Personeelsvraag vanuit het departement Werken, Ondernemen en Leren
(WOL).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) – deeltijds contractueel administratief medewerker binnen het departement
Werken, Ondernemen en Leren - gaat per 1 januari 2017 met pensioen.
Betrokkene zal gedurende de maand december echter nog haar resterend verlof moeten
opnemen en zal vermoedelijk vanaf december 2016 afwezig zijn.
Martin Vandebuerie – coördinator WOL – vraagt om vanaf september 2016 iemand ter
vervanging van (geschrapt) te laten opstarten.
(geschrapt) – die eerder had aangegeven interesse te hebben voor een nieuwe uitdaging
binnen de organisatie – is enthousiast om mevr. Biesemans op te volgen.
Binnen het departement wordt men in het najaar geconfronteerd met een sterk
verhoogde werkdruk. Om dit te kunnen opvangen vraagt men vanuit WOL of (geschrapt)
per 01.09.2016 zou kunnen opstarten om de afdeling daar te versterken.
Dit brengt een bijkomende financiële last (10.900 euro) met zich mee die binnen het
beleidsitem voor het departement niet voorzien is.
Er wordt aan het college gevraagd om toe te stemmen en het departement WOL tijdelijk
(4 maanden) in bijkomende deeltijdse versterking te voorzien.
Na het pensioen van (geschrapt) – op 01.01.2017 – valt het departement terug op het
contingent zoals voorzien binnen het organogram.
Deze tijdelijke meeruitgave zal meegenomen worden in de budgetwijziging 2016.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Gaat akkoord met het voorstel om het departement WOL met ingang van 01.09.2016
tijdelijk te versterken met 1/2e VTE administratief medewerker, maar bij voorkeur via het
schuiven binnen de globale personeelskost.
Deze tijdelijke stijging in tewerkstellingscijfer neemt af op 01.01.2017 bij het op
pensioen gaan van (geschrapt).

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Schuldbeheer. Verlenging CAP variabele leningen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van de stad Harelbeke;
Gelet op de mogelijkheid die voortvloeit uit het bijzonder bestek voor de opdracht van
financiële diensten, tot dewelke de betrokken kredieten horen, en de offerte van Belfius
Bank N.V.;
Gelet op de rentetoestand;
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank N.V., die
inspelen op de huidige rentetoestand;
Gelet op de technische fiches en de indicatieve simulaties, met betrekking tot deze
alternatieve financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank N.V., en die door het
stadsbestuur aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake
het contractueel overeengekomen product;
Dat deze documenten het stadsbestuur in staat stellen om alle informatie met betrekking
tot dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het
stadsbestuur deze gevolgen aanvaardt;
Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer van
overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds bestaande
overeenkomsten;
Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig
blijven en er dus snel moet gehandeld worden;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De principiële bevoegdheid van het College inzake financieel beheer, onverminderd de
bevoegdheid van de Gemeenteraad (artikel 57§3,3° van het Gemeentedecreet),
-De principiële bevoegdheid van het College wat betreft het voeren van de
gunningsprocedure, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten (artikel 57§3,4° van
het Gemeentedecreet),
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
A. De leningen in bijlage 1, ten bedrage van 1.113.200,00 euro (resterend saldo op
04/07/2016) en waarop momenteel de indekkingstechniek “Partially Capped
Variable Maturity Swap 1 jaar met cap tot 01/10/2019” geldig is, om te zetten
naar de indekkingstechniek “Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar met
cap tot 01/10/2021”. Zie kenmerken in bijlage 1.
B. De leningen in bijlage 2, ten bedrage van 1.702.061,42 euro (resterend saldo op
04/07/2016) en waarop momenteel de indekkingstechniek “Partially Capped
Variable Maturity Swap 1 jaar met cap tot 31/12/2019” geldig is, om te zetten
naar de indekkingstechniek “Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar met
cap tot 31/12/2021”. Zie kenmerken in bijlage 2.
Artikel 2:
Aan de waarnemend Financieel Beheerder de machtiging te verlenen om de definitieve
rentevoorwaarden vast te leggen.
Artikel 3:
Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt:
"Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene
verrichting tijdens de looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige
verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op
een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. en aan de financieel
beheerder.
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Kerkfabriek Sint-Rita. Kennisname notulen kerkraad van 23 juni 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 6 juli 2016 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 23 juni
2016 van de kerkfabriek Sint-Rita ontvangen.
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente
worden hier niet geschonden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht
inzonderheid artikel 58.
Om deze redenen;

Nà beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 23
juni 2016 van de kerkfabriek Sint-Rita met volgende dagordepunten :
1. Aanpassing punten 11 tem 14 van vorige vergadering van 24 mei 2016;
2. Agenda;
3. Verslag vergadering CKB;
4. Verlichtingsproject;
5. Dakherstel;
6. Budget 2016, budget 2017, meerjarenplan 2014-2019;
7. Herstelwerken glazen dak;
8. Monumentendag 2016;
9. Volgende vergadering;
Artikel 2:
Het college heeft opmerkingen bij volgend punt:
- Punt 1: Aanpassing punten 11 tem 14 vorige vergadering van 24 mei 2016
o Punt 13: Er dient een prijsvraag te gebeuren, zoals reeds meerdere keren
gevraagd;
Artikel 3:
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt, maar de opmerking van
het college zal overgemaakt worden aan de kerkfabriek.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Activiteitenkalender.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 13 juli tot en
met 31 augustus 2016 en van de uitnodigingen gericht aan het college.
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Aanvraag receptie.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvragen tot het bekomen van een
receptie:
•

Zaterdag 10 september 2016: ontvangst in buurthuis De Zandberg om 17u30
n.a.v. bezoek minister-president Geert Bourgeois aan de Sint-Rita kerk op Open
Monumentendag.

•
•
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Donderdag 15 september 2016: Boekpresentatie De Roede van Harelbeke om
17u30 op het stadhuis.
Zaterdag 11 februari 2017: ontvangst n.a.v. 90 jaar Gezinsbond Hulste in
Dorpshuis De Rijstpekker om 18 uur.

Hoevefeesten KLJ Huba van 5 tot en met 7 augustus 2016. Kennisname
organisatie.

Het college,
Neemt kennis van de organisatie van de Hoevefeesten door KLJ Huba, (geschrapt) van 5
tot en met 7 augustus 2016.
De hoevefeesten gaan door op de weide van boer Jaak D’Halluin in de Brugsestraat.
Indien de organisatie gebruik maakt van “interne security” dan dient deze tijdig de
namen/geboortedatum/adres van deze personen die de “security” zullen uitmaken
doorgeven aan de PZ Gavers, Deerlijksesteenweg 43, te 8530 Harelbeke.
Bij de plaatsing van de tent dient rekening gehouden te worden met de tips op de site
van Fluvia.
De aanvraag voor afwijking op het sluitingsuur wordt behandeld door de jeugddienst.
De aanvraag voor niet-ingedeelde muziekactiviteit wordt behandeld door de milieudienst.

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Toelage aan het stedelijk handelscomité 2016 en jaarverslag 2015.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het stedelijk handelscomité werkt al een 5 tal jaar aan de promotie en de ondersteuning
van de detailhandel in onze stad. Zij doen dit door een betere organisatie, promotie van
de detailhandel, ondersteuning van de detailhandel, netwerking en kwaliteitsverbetering
van de handelszaken.
Hierbij wordt een kort werkingsverslag van het handelscomité aan het college voorgelegd
en een financieel verslag.
Op het budget 2016 werd en toelage van 15.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Deze
toelage stijgt jaarlijks met 5.000 euro tot ze een totaalbedrag van 30.000 euro heeft
bereikt.
1. Werkingsverslag Handelscomité Harelbeke 2015
1. Organisatie Handelscomité
a.
Uitwerking van de visienota detailhandel in Harelbeke
In 2015 werd in samenwerking met het handelscomité een visienota uitgewerkt over de
detailhandel in Harelbeke. Deze visienota werd ook goedgekeurd in de gemeenteraad en
werd aldus de visie van het stadsbestuur voor de detailhandel in onze stad. Naast een

grondige analyse op basis van het vele al bestaande analysemateriaal worden 7
actiepunten uitgewerkt :
• Handelaren nemen het heft in handen in het lokale handelscomité waarbinnen een
handelsdistrict wordt opgericht voor de winkels in het centrum
• Het kernwinkelgebied wordt afgebakend
• De detailhandelsvisie wordt vertaald in stedenbouwkundige regelgeving
• Het stedelijk handelscomité krijgt een werkbare stadstoelage
• De promotie van het handelsapparaat wordt versterkt
• Het detailhandelsbeleid wordt afgestemd op andere beleidsdomeinen
• De winkelpanden in het kernwinkelgebied worden gepromoot.
In 2015 en 2016 wordt deze detailhandelsvisie voor Harelbeke concreet uitgewerkt en
geïmplementeerd.
b.

Omvorming van het handelscomité van feitelijke vereniging naar VZW.

In uitvoering van de visienota wordt het handelscomité nu omgevormd van een feitelijke
vereniging naar een VZW. In de loop van 2016 wordt dit gefinaliseerd. Een ontwerp van
statuten is opgemaakt en de kandidaten van de raad van bestuur zijn aangeduid. Deze
nieuwe structuur geeft een meer gedragen maar ook meer wervend karakter.
2.
a.

Promotie
De website “Shoppen in Harelbeke”

Er werd een website opgestart “Shoppen in Harelbeke”. De detailhandelszaken van
Harelbeke krijgen een eigen pagina op deze website maar ook de verschillende acties
zowel van de handelaren als van het handelscomité krijgen er een plaats. Reeds meer
dan 60 handelszaken participeren aan de website. Ook de Harelbeekse cadeaubon werd
geïntegreerd in de website. De website moet het portaal worden voor de Harelbeekse
detailhandel. De mogelijkheden van de website zullen in de toekomst nog verder
uitgebreid worden.
b.

Het project “La Douce France”

In uitwerking van de visienota werd het project “La Douce France” gelanceerd. In
samenwerking met heel wat andere organisaties en verenigingen worden een resem
activiteiten opgezet in de maanden juni en juli rond het centrale thema “La Douce
France”. De étalages van de handelszaken worden aangekleed in het thema en er wordt
een winkelwedstrijd georganiseerd rond het thema. De coördinatie van de hele campagne
berust bij het handelscomité. Het project werd gekoppeld aan de officiële jumelage met
de Franse stad Aire sur La Lys. Het project enthousiasmeert en begeestert.
c.

Lente-actie

Naar jaarlijkse traditie werd in mei een lente-actie gehouden. Klanten konden stempels
sparen waarmee ze de kans kregen cadeaubonnen te winnen. De vele winnaars werden
ontvangen op het stadhuis.
d.

Modeshow

In september werd opnieuw een modeshow georganiseerd met de mode- en
accessoirehuizen uit Harelbeke. Deze handelaren vonden elkaar de vorige jaren via deze
activiteit en bewijzen elk jaar weer dat concurrenten ook collega’s kunnen zijn. De
modeshow werd opnieuw een groot succes.
e.

Dag van de klant

In september werkte het handelscomité samen met de plaatselijke Unizo afdeling mee
aan de dag van de klant. In heel wat handelszaken werden de klanten verwend door de

handelaren. De meewerkende handelaren werden ’s avonds ontvangen door het
handelscomité in het bedrijvencentrum en de meest creatieve actie werd bekroond met
een reischeque door Unizo Harelbeke
f.

Eindejaar-actie

In de laatste maanden van het jaar werd een eindejaar-actie gehouden. Aankopers van
Harelbeekse cadeaubonnen konden meedingen voor 2 tablets. De uitreiking van de
tablets gebeurde op de handelsontmoeting.
3.
a.

Ondersteuning van de handelszaken
Uitleendienst

De uitleendienst van het handelscomité werd verder uitgebouwd met partytafels, nieuwe
rode lopers, glazen,.... De uitleendienst beantwoordt aan een reële behoefte bij de
handelaren en schept een operationele band tussen handelscomité en handelaren.
4.
a.

Netwerking
Handelsontmoeting

In analogie met de ondernemersmeeting organiseert het handelscomité jaarlijks een
handelsontmoeting. Zo’n 80 handelaren woonden de handelsontmoeting bij. Op de
handelsontmoeting werd de nieuwe website “Shoppen in Harelbeke” voorgesteld en de
visienota detailhandelsbeleid.
b.

Nieuwjaarsreceptie

In samenwerking met heel wat partners (stadsbestuur, Unizo Harelbeke, Unizo
Bavikhove/Hulste, Jong-Unizo, Markant Harelbeke, Markant Hulste, KMO werkgroep)
werkte het handelscomité een nieuwjaarsreceptie uit waar heel wat ondernemers en
handelaren op af kwamen. Niemand minder dan minister-president Geert Bourgeois nam
het woord. Het werd een statement voor het ondernemen in Harelbeke.
5.
a.

Kwaliteitsversterking
Project commerciële inspiratie

Tien handelszaken konden een individueel traject volgen waarbij met een externe coach
de handelszaak werd bekeken en waar nieuwe voorstellen werden ontwikkeld om de
handelszaak te verbeteren. 6 handelszaken tekenden uiteindelijk in op het aanbod. In
2016 zijn er opnieuw 10 trajecten beschikbaar.

uitgaven handelscomité 2015
omschrijving
tablets eindejaaractie
broodjes vergadering
catering handelsontmoeting
glazen fluitjes
wijnen
promotie
drank vergadering
optreden handelarenontmoeting
drank vergadering
bonnenboekje

leverancier

bedrag

Aditco
‘t Spoor
De grote goesting
BVBA Vrodes
talae trade
drukkerij
Vandeputte
cultureel centrum
Voix Six

599,98
90,00
1 228,50
90,39
192,00

bedrijvencentrum
drukkerij
Vandeputte

27,89

84,70
36,04
295,00

320,00

drukkerij
promotie
Vandeputte
partytafels
Xtra space
koffiekoeken commerciële inspiratie Bakkerij Brugghe
tape en koord modeshow
Supra Center
drank vergadering
bedrijvencentrum
borden modeshow
drank modeshow
bloemen modeshow
begeleiding modeshow
drank vergadering

kopie Harelbeke
cultureel centrum
beauty Pack
Florea
Java productions
bedrijvencentrum

drank vergadering
hapjes modeshow
begeleiding modeshow
filmpjes ondernemersmeeting
drank vergadering
bankkosten

bedrijvencentrum
Kevin Dewaele
GCV event-support
Braincube
cultureel centrum
record bank

67,20
295,00
118,50
25,90
66,19
625,15
189,53
650,38
32,00
332,75
5,14
81,68
144,00
335,00
4 453,84
63,39
31,16
10 481,31

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het werkingsverslag van het stedelijk handelscomité en het
financieel verslag.
Artikel 2:
Het college stemt in met de uitbetaling van de voorziene toelage ten bedrage van 15.000
euro aan het stedelijk handelscomité.
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Wijziging tarieven taxidienst Leiedal.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) van Taxibedrijf Leiedal gevestigd in de politieke Gevangenenstraat te
Harelbeke wenst haar tarieven voor de exploitatie van een taxidienst aan te passen.
(geschrapt) kreeg in oktober 2015 een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.
Deze vergunning is geldig tot oktober 2020.
Tarief A
Tarief B

2.3€/km
0€

van pick-up naar drop-off zonder terugrit
Maandelijks abonnement /seniorenpas

Tarief
Tarief
terug
Tarief
terug
Tarief
Tarief
terug
Tarief
Tarief
terug
Tarief
terug
Tarief
Tarief
terug
Tarief

C
D

60€
110

Stad Kortrijk en deelgemeenten Lille of bestelde rit terug
Stad Kortrijk en deelgemeenten Zaventem of bestelde rit

E

140

Stad Kortrijk en deelgemeenten Charleroi of bestelde rit

F
G

110
65

eerste rit maandelijks abonnement/seniorenpas
Stad Kortrijk en deelgemeenten Lille Lesquin of bestelde rit

H
I

75
90€

stad Kortrijk en deelgemeenten Gent of bestelde rit terug
Stad Kortrijk en deelgemeenten Oostende of bestelde rit

J

100€

Stad Kortrijk en deelgemeenten Antwerpen of bestelde rit

K
L

1.3€/km
50€

van pick-up naar drop-off met terugrit
Stad Kortrijk en deelgemeenten Roeselare of bestelde rit

M

55€

Stad Kortrijk en deelgemeenten Ieper of bestelde rit terug

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college keurt de aanpassing van de tarieven goed.

44

Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst door (geschrapt)

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) vraagt een vergunning aan voor de exploitatie van een taxidienst.
(geschrapt) zal voorlopig gebruik maken van volgend voertuig. Een nieuwe wagen wordt
aangekocht.
1. Ford Mondeo bouwjaar 2004, (geschrapt)
2. Taxameter en nieuwe nummerplaat werden aangevraagd.
(geschrapt) vertrekt van een privéstandplaats en maakt ook gebruik van de standplaats
aan het station Harelbeke.
(geschrapt) stelt volgende tarieven voor:
Tarief A enkele rit
€ 2.5 prijs per rit € 2.10/km
Tarief B heen en terug
€ 2.5 prijs per rit € 1.05/km
Tarief C buiten de zone
€ 12.5 prijs per rit € 2.10/km
Nachttarief
€ 2.5 per rit/km
Tarief D luchthaven Zaventem
€ 120
Tarief Lille
€ 60
Dit zijn gangbare tarieven binnen de sector.

wachtgeld € 35
wachtgeld € 35
wachtgeld € 35

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college keurt de aanvraag en de tarieven van (geschrapt) betreffende de exploitatie
van een taxidienst goed.
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Stedelijk basisonderwijs. Verlenging TAO.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt), voltijds vast benoemde kleuteronderwijzeres aan de stedelijke basisschool
Centrum, verzoekt in een brief van 8 juli 2016 om toekenning van verlenging van verlof
wegens opdracht in het belang van het onderwijs.
Hierdoor kan ze ingeschakeld worden binnen het OVSG op basis van een halftijdse
opdracht ten behoeve van SNBP (project kleuterparticipatie) en dit voor de periode van 1
september 2016 tot en met 31 augustus 2017.
Het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten,
inzonderheid art.90 par.2 ,3° regelt dit verlof.
Mevr. Patricia Lambert, directie stedelijke basisschool Centrum, is op de hoogte van deze
detachering.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

-

Decreet dd. 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden ven het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra
voor leerlingenbegeleiding;
Decreet 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs (art.17).

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan (geschrapt), vast benoemde kleuteronderwijzeres aan de stedelijke basisschool
Centrum, wordt verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs voor 12/24ste
toegestaan en dit met ingang van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017.
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Voorstel tot bemiddeling in het kader van poging tot diefstal met braak
gepleegd t.n.v. de gemeentelijke basisschool Noord.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 24.01.2016 werd een poging tot diefstal ondernomen met braak in de basisschool
Noord. Er werd niets gestolen, maar er werd wel schade aangericht aan het gebouw.
De dader werd gevat.
Via de procureur des Konings wordt het stadsbestuur verwittigd dat er een mogelijkheid
tot bemiddeling bestaat tussen slachtoffer en dader. Tijdens de bemiddeling kunnen
slachtoffer en dader informatie, vragen of verwachtingen uitwisselen over het misdrijf en
de gevolgen ervan. Deze bemiddeling vervangt de gerechtelijke afhandeling van de zaak
niet. De bemiddeling is gratis en de deelname is vrijwillig.
Indien de stad op dit bemiddelingsaanbod wens in te gaan dan dient ze binnen de 8
dagen contact op te nemen met Cohesie, herstelbemiddeling voor minderjarigen.
Aan het college wordt voorgesteld op dit voorstel in te gaan en hiermee een duidelijk
signaal te stellen aan de dader.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college beslist in te gaan op het voorstel tot herstelbemiddeling in het kader van de
poging tot diefstal op 24.01.2016 t.n.v. de gemeentelijke basisschool Noord.
Artikel 2:
De herstelbemiddeling dient opgevolgd te worden door de juridische dienst.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Ter kennisgeving. Toekenning stedenbouwkundige vergunning.
N.V. PROXIMUS, Koning Albert II-laan 27 – 1030 BRUSSEL: het oprichten
van een telecommunicatiestation: het bouwen van een buispyloon met
telecommunicatie-infrastructuur en het plaatsen van technische
apparatuur voor 2 operatoren, Zuidstraat.

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

De aanvraag betreft het oprichten van een telecommunicatiestation: bouwen van een
buispyloon met telecommunicatie-infrastructuur en het plaatsen van technische
apparatuur voor 2 operatoren.
Dit telecommunicatiestation wordt voorzien ter vervanging van de bestaande vergunde
constructie op de site LANO. Het nieuwe telecommunicatiestation wordt voorzien aan de
NMBS-parking in de Zuidstraat naast de spoorlijn.
Deze aanvraag werd door het college gunstig geadviseerd op 17.05.2016.
Op 8.07.2016 werd de stedenbouwkundige vergunning door de gewestelijk
stedenbouwkundige ambtenaar (ref 8.00/34013/4694.1) goedgekeurd met volgende
voorwaarde: voldoen aan de vondstmeldingsplicht en naleven advies FOD Mobiliteit en
Vervoer
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de toegekende vergunning.
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Gevelrenovatiepremie. Aanvraag tot definitieve goedkeuring. Gaversstraat
59.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
(geschrapt) heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een
gevelrenovatiepremie voor het renoveren van de gevel van de woning in
de Gaversstraat 59.
De aanvraag is in overeenstemming met het
gevelrenovatiepremiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 17.07.2006, gewijzigd in zitting van 20.01.2014, en voldoet
aan alle gestelde voorwaarden.
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/035000/3.3.1.
De aanvrager kan de maximum premie van 1.000 euro bekomen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT :

Enig artikel:
De gevelrenovatiepremieaanvraag van (geschrapt) wordt definitief goedgekeurd ten
bedrage van 1.000 euro.
Wonen

49

Vergaderverslag stuurgroep Woonwijs van 5 juli 2016. Kennisname.

Het college,
Neemt kennis van het verslag van 5 juli 2016 van de stuurgroep van Woonwijs met
volgende agendapunten:
1. Opmerkingen gemeenten bij principiële goedkeuring deelname Woonwijs (periode
oktober 2017 – december 2019)
2. Ambitieniveau aanvullende activiteiten
3. Registratieprogramma
4. Varia
Milieu
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Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van B.V.B.A. DECRAENE J. ANDRE,
Bavikhoofsestraat 82 8530 Harelbeke voor het hernieuwen, wijzigen en
uitbreiden van een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling
van niet-gevaarlijke afvalstoffen, gelegen Bavikhoofsestraat 82 8530
Harelbeke. PV van openen openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 21.06.2016 diende DECRAENE J. ANDRE B.V.B.A, Bavikhoofsestraat 82 8530
Harelbeke een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in voor het hernieuwen, wijzigen en
uitbreiden van een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van nietgevaarlijke afvalstoffen, gelegen Bavikhoofsestraat 82 8530 Harelbeke.
Vergunningstoestand:
•

Besluit dd. 28/10/1987 van het College waarbij vergunning verleend werd voor
het exploiteren van een overslagplaats voor inerte afvalstoffen, voor grof vuil,
voor verpakkingsmateriaal en voor snoeiafval voor een termijn van 15 jaar met
als vervaldatum 28.10.2002. (ARAB-vergunning)

•

Besluit d.d. 13.10.1997 van het College, houdende vergunning voor het verder
exploiteren van een overslagplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, afgeleverd
aan de heer Jules Decraene, Bavikhoofsestraat 82 te 8530 Harelbeke, voor een
termijn tot 08.10.2017.

•
Aktename d.d. 18.12.1997 van het College van melding van verandering van een
vergunde inrichting – inzake Jules Decraene.
•
Aktename d.d. 07.07.2010 van het College voor de overname van een vergunde

inrichting (klasse 2) voor de opslag en mechanische behandeling van nietgevaarlijke afvalstoffen op naam van de heer Decraene Jules door de B.V.B.A.
Decraene J. André, gelegen Bavikhoofsestraat 82 te 8530 Harelbeke.
Volgende activiteiten worden aangevraagd van de indelingslijst van het Vlarem:
Rubriek

Omschrijving

2.2.1.a

Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (Totale eenheden: 2000
kubieke meter)

2.2.1.c.1

Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier
en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en
sloopafval, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale
eenheden: 100 Ton)

2.2.2.f.1

Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke
afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale
eenheden: 100 Ton)

3.4.1.a

Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met
een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfafvalwater geen
gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale
eenheden: 0,52 m³ per uur)

6.4.1

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale
opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 950
liter)

6.5.2

Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de
verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4.,
met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen
bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks
(aantal))

15.1.1

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: 10 Stuks (aantal))

15.2

Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het
onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden),
andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 1
Stuks (aantal))

16.3.1.1

Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten,
luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met
totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale
eenheden: 5,5 kilowatt)

17.3.2.1.1.1.b

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: 8420 kilogram)

17.4

Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en
vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30
liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50
kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 200 liter)

29.5.2.1.a

Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen
metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5
kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied
(Totale eenheden: 15 kilowatt)

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 20 juli 2016 tot 19
augustus 2016 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek.
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Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, houdende
gedeeltelijke vergunning over de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van
Goddeeris Bart en Bernard, Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove voor
het hernieuwen, uitbreiden en toevoegen van een tuinbouwbedrijf,
gelegen Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Goddeeris Bart en Bernard, Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove, diende d.d. 20
april 2016 de milieuvergunningsaanvraag in, voor het hernieuwen, uitbreiden en
toevoegen van een tuinbouwbedrijf, gelegen Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove,
kadastraal bekend: HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE/, sectie B, nr(s) 0423, 0425A,
0460A, 0465N, 0468F, met volgende rubrieken:
Rubriek
6.5.2

15.1.1

17.3.2.1.1.2

31.1.1.b

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor
motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling
van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.,
17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen
waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen
worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 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: 6 Stuks (aantal))
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen
gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3
o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt >
of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van
meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale
eenheden: 49050 kilogram)
Motoren met inwendige verbranding (stationaire
motoren en gasturbines): Stationaire motoren en
gasturbines met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW

Kl.
2

Advies

Vlarebo

3

2

3

A*

53.8.2

als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan
industriegebied ligt (Totale eenheden: 40
kilovoltampère)
Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal
debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of
min. één put diepte heeft > locatie specifieke
dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit
besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of =
30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 5700 m³ per
jaar)

2

W

De documenten en plannen gevoegd bij de aanvraag zijn volledig. De aanvraag werd d.d.
09.05.2016 ontvankelijk en volledig verklaard.
Vergunningstoestand :
•

•
•
•
•
•

•

•

ARAB 34013/24/3/A/1, gemeentenr. 1990/76 d.d. 16.10.1991 aan Goddeeris
Géry voor een termijn tot 01.09.2011, omvattende het exploiteren van 70
runderen en 213 m³ mestopslag
Milieuvergunning 34013/24/1/E/1, gemeentenr. 1992/24 d.d. 17.11.1992 aan
Goddeeris Bernard voor een termijn eindigend op 17.11.1992
Grondwatervergunning d.d. 22.01.1997 aan voor een termijn eindigend op
22/01/1997, omvattende een grondwaterwinning van 2.000 m³/jaar
Milieuvergunning 34013/24/1/E/2, gemeentenr.1998/181 d.d. 20.05.1998 aan
Goddeeris Bernard voor een termijn eindigend op 17.11.2012
Aktename 34013/24/1/E/3, gemeentenr. 2004/24 d.d. 14.04.2004
Melding overname 34013/24/2/E/1, gemeentenr. 2004/71 d.d. 10.11.2004 door
Bernard en Bart Goddeeris van de milieuvergunning, voor een termijn eindigend
op 17.11.2012 (excl. Grondwaterwinning)
Milieuvergunning 34013/24/2/E/2, gemeentenr. 2008/16 d.d. 01.07.2008 aan
Goddeeris Bernard en Bart voor een termijn eindigend op 01.07.2028 voor het
exploiteren (hernieuwing) van een tuinbouwbedrijf
Milieuvergunning d.d. 25/09/2012, gemeentenr. 2012/253 aan Goddeeris Bart en
Bernard, voor een grondwaterwinning bestaande uit 4 boorputten van elk 11m en
een vijver van 3m diep in de Quartaire Aquifersystemen, voor een debiet van
maximaal 40m³ per dag en 2000m³ per jaar en lopende tot 01/07/2028.

De dienst stedenbouw adviseert de aanvraag gunstig.
Zonering volgens RUP/BPA/VK :
- RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste : Agrarisch gebied.
- Geen BPA/VK
Het gaat om een bestaand tuinbouwbedrijf. Het onderwerp van de aanvraag is in
hoofdzaak de hernieuwing en de uitbreiding van de vergunning. De uitbreiding betreft
hoofdzakelijk grondwaterwinning.
Een tuinbouwbedrijf hoort thuis in het agrarisch gebied en is aldus in overeenstemming
met de bestemming van het RUP.
Bouwdossier : De activiteiten gebeuren in bestaande, vergunde, gebouwen.
Advies : De aanvraag wordt, vanuit stedenbouwkundig oogpunt, GUNSTIG geadviseerd.
De milieudienst adviseert de aanvraag de aanvraag gedeeltelijk gunstig voor uitbreiden
en toevoegen van een tuinbouwbedrijf voor een termijn verlopend op de einddatum van
de lopende milieuvergunning, zijnde tot 01.07.2028 en mits bijzondere voorwaarden. De
aangevraagde volledige hernieuwing wordt geweigerd.

De inrichting is een tuinbouwbedrijf, gespecialiseerd in het kweken van chrysanten,
ranonkels en pelargoniums. Het onderwerp van de aanvraag is in hoofdzaak de
hernieuwing en de uitbreiding van de vergunning. De uitbreiding betreft hoofdzakelijk de
grondwaterwinning.
Het bedrijf is op heden vergund voor:
• opslag 40 ton vaste brandstoffen
• 4 bedrijfsvoertuigen
• 11,5 kW luchtcompressoren
• 5.000 liter gevaarlijke stoffen (petrol)
• 51.000 liter petroleumproducten
• 1 brandstofverdeelinstallatie
• 200 liter salpeterzuur
• 1910 kWth stookinstallatie
• 40 m³/dag en 2.000 m³/jaar grondwaterwinningen (4 boorputten en 1 vijver)
De vergunning werd reeds hernieuwd op 01.07.2008 voor een termijn tot 01.07.2028.
Met deze aanvraag worden volgende veranderingen aangevraagd:
•
•
•
•
•
•

uitbreiding met 1 verdeelslang tot een nieuw totaal van 2 verdeelslangen, rubriek
6.5.2.
uitbreiding met 2 bedrijfsvoertuigen tot een nieuw totaal van 6 bedrijfsvoertuigen,
rubriek 15.1.1.
verschuiving van de petrol (5.000 liter) naar rubriek 17.3.2.1.1.2. (als gevolg van
de omzetting van de CLP-richtlijn)
en uitbreiding met een tank witte mazout 2.000 liter, waardoor het totaal onder
rubriek 17.3.2.1.1.2. op 58.000 liter of 49.050 kg komt
uitbreiding met een stroomgroep 40 kVA, rubriek 31.1.1.b.
uitbreiding van het volume grondwater van 2.000 m³/jaar naar 5.700 m³/jaar,
rubriek 53.8.2.

De aangevraagde uitbreiding van de grondwaterwinning wordt als volgt gemotiveerd:
•
•

•

er is 3,5 ha chrysantenteelt, waarvan 1 ha op groeimedium en 0,18 ha
containerteelt. De rest wordt op volle grond geteelt.
Volgens literatuurgegevens is er 700 à 800 liter/m² nodig voor irrigatie in serres
en containervelden. Voor irrigatie van chrysanten in open lucht is er 100 liter/m²
nodig. Dit komt neer op een jaarlijkse behoefte irrigatiewater van 11.760 m³.
De vijver heeft een oppervlakte van 9200 m². Hier komt op jaarbasis gemiddeld
7.360 m³ hemelwater in terecht, die in mindering kan gebracht worden van de
grondwaterbehoefte. 11.760 m³ - 7.360 m³ = 4.400 m³. In de toekomst worden
er mogelijk nog bijkomende gronden verworven. Om enige marge te behouden
wordt een bijkomend volume van 1.300 m³ aangevraagd, wat het totaal op 5.700
m³ brengt.

Er is bij de aanvraag geen duidelijk plan bijgevoegd waarop alle debietsmeters,
aanzuigleidingen en verzameltanks staan aangeduid. Ook de 2 grondwaterwinningen
gelegen op het terrein langs de N36 zijn niet aangeduid. Daarom wordt als bijzondere
voorwaarde opgelegd dat de exploitant een nieuw uitvoeringsplan moet opmaken met
aanduiding van de 4 boorputten en de vijver, waarop elke grondwaterwinning duidelijk
genummerd is, waarop de locatie van alle debietmeters staat aangeduid en waarop de
aanzuigleidingen staan aangeduid tussen de boorputten/vijver, de eventuele
verzameltanks en de plaats waar het grondwater uiteindelijk gebruikt wordt. Dit plan
wordt binnen een termijn van 6 maanden na de beslissing over de

milieuvergunningsaanvraag overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer.
De 4 boorputten zijn elk 11 meter diep. De vijver is 3 meter diep. Alle winningen zijn
gelegen in het ‘Kwartair Dek’. Deze grondwaterlaag is niet bedreigd, en de aangevraagde
debieten zullen geen noemenswaardig effect veroorzaken op de laag.
Er is een mazouttank voor witte mazout aanwezig van 2.000 liter, voorzien van een
verdeelslang.
Daarnaast is er nog een tank rode mazout, eveneens voorzien van een verdeelslang.
De totale opslag bedraagt 53.000 liter mazout (1.000 liter + 2.000 liter + 50.000 liter)
en 5.000 liter petroleum. De tank van 50.000 liter is een bovengrondse, enkelwandige,
ingekuipte tank met vaste verbinding (verwarming). De tank van 1.000 liter is
bovengronds, enkelwandig, en wordt ingekuipt. De tank van 2.000 liter is bovengronds
en dubbelwandig. De petroleumtank is eveneens dubbelwandig.
Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een septische put. Er wordt geen
bedrijfsafvalwater geloosd.
Tijdens het plaatsbezoek bleken de tankpistes aan de verdeelslangen niet uitgerust
conform Vlarem. Er was geen afvoergoot met olie- en benzineafscheider aanwezig, of een
gelijkaardige voorziening, waardoor bij het morsen mogelijk mazout kan terechtkomen in
bodem en grondwater. De verdeelinstallaties voor brandstoffen dienen uitgevoerd te
worden conform de voorschriften van Vlarem II. De exploitant bezorgt het bewijs hiervan
aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn van 6 maanden na
het verlenen van deze vergunning. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.
Tevens dient de exploitant een kopie van de keuringsattesten van de verschillende
opslagtanks te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid, eveneens binnen een
termijn van 6 maanden na het verlenen van de vergunning. Ook dit wordt opgenomen
als bijzondere voorwaarde.
De exploitant vraagt met deze aanvraag de volledige hernieuwing van de lopende
milieuvergunning. Dit kan toegestaan worden indien het om een aanvraag gaat die
gepaard gaat met een belangrijke investering. Dit kan in voorliggend geval niet
aangetoond worden. De boorputten en bijhorende pompen zijn reeds aanwezig. In 2014
werd een nieuwe serreloods van 232,5 m² stedenbouwkundig vergund, samen met een
afrit+buitenverharding en een aardebunker. Een serre op zich is echter niet
milieuvergunningsplichtig, evenmin als verharding en een aardebunker. Bovendien zijn
deze uitbreidingen relatief beperkt in verhouding tot het totale bedrijf.
Het plantgoed wordt dagelijks afgevoerd. Aanleveringen gebeuren tweemaal per week.
Deze transportfrequentie zal niet wijzigen in de toekomst.
Project-MER-screening
De activiteit die onderwerp uitmaakt van deze aanvraag komt voor op de lijst opgenomen
als bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage,
nl. 10j ‘werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn
opgenomen in bijlage I of II’ Op basis van de ingediende project-MER-screeningsnota
kan er geoordeeld worden dat er geen Project-MER dient opgemaakt te worden door de
aanvrager gezien dit geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke
milieueffecten zal bevatten.
Watertoets

De exploitatie is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor
overstromingen. In de meest recente stedenbouwkundige vergunning d.d. 22.07.2014
werd de impact op het watersysteem van de recent aangebouwde serreloods beoordeeld.
Afwijking Vlarem-voorwaarden
Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dienen de putten uitgerust te
worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. Uit het
aanvraagdossier blijkt dat dit niet het geval is. In het aanvraagdossier wordt een
afwijking voor de verplichting tot het plaatsen van een peilbuis gevraagd. VLAREM II stelt
in artikel 5.53.2.2 dat indien het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de
peilmeetapparatuur gemeten kan worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis
vereist, er in de milieuvergunning vrijstelling van de aanleg van een peilbuis kan
verleend worden. Volgens VMM – AOW (advies 16.06.2016) is dit niet het geval. Het
risico op beschadiging van het peillint bij afwezigheid van een peilbuis in een pompbuis
met een diameter van 150mm is reëel. Dit wordt dan ook ongunstig geadviseerd.
Externe adviezen
VMM d.d. 16.06.2016: gunstig advies voor een debiet van 5700m³ per jaar en 15m³ per
dag, gelegen in de Darmstraat 24 te Harelbeke, met volgende kenmerken en dit mits
naleving van de algemene milieuvoorwaarden en sectorale milieuvoorwaarden en de
hieronder vermelde bijzondere voorwaarden:
A. KENMERKEN VAN DE WINNING:
- aard van de winning: boorput en vijver
- aantal: 4 (boorput) en 1 (vijver)
- diepte van de winning: elk 11m (boorputten) en 3m (vijver)
B. TE VERGUNNEN DEBIETEN: max. 5700m³ per jaar en max. 15m³ per dag
C. VERGUNNINGSTERMIJN: max. 20 jaar
D. WATERVOERENDE LAAG: Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100)
E. GRONDWATERLICHAAM: CVS_0160_GWL_1
F. GEBRUIK VAN HET GRONDWATER: beregenen
G. BIJZONDERE VOORWAARDEN: zie hieronder
Bijzondere voorwaarden inzake de grondwaterwinning
1. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige
toepassingen;
2. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare
PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter
van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande
peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan
de vervanging van de betreffende peilbuis;
3. In afwijking van VLAREM II artikel 5.53.2.2 wordt een vrijstelling verleend voor de
aanleg van een peilbuis in de vijver;
4. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli,
augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u ’s avonds tot 10u ’s
morgens;
5. De grondwaterwinningen voor beregening dienen eveneens voorzien te zijn van een
debietmeter waarvan de tellerstanden worden genoteerd in een register op de
laatste kalenderdag van elk maand waarin grondwater werd opgepompt. Deze
gegevens dienen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar bijgehouden te
worden.
Openbaar onderzoek
De voorliggende milieuvergunningsaanvraag lag ter inzage bij de stedelijke milieudienst
van 17 mei tot 16 juni 2016.

Er werden geen mondelinge en schriftelijke bezwaren ingediend.
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.
Bijgevolg bestaat de aanleiding de gevraagde vergunning toe te staan.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij de decreten van het Vlaams Parlement.
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering.
-Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets.
-Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan Goddeeris Bart en Bernard, Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove wordt
vergunning verleend voor het uitbreiden en toevoegen van een tuinbouwbedrijf, gelegen
Darmstraat 24 8531 Harelbeke-Bavikhove, kadastraal bekend, HARELBEKE 4
AFD/BAVIKHOVE/, sectie B, nr(s) 0423, 0425A, 0460A, 0465N, 0468F, met volgende
rubrieken:
Rubriek
6.5.2

15.1.1

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor
motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling
van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.,
17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen
waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen
worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 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

Kl.
2

3

Advies

Vlarebo

17.3.2.1.1.2

31.1.1.b

53.8.2

worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of
aanhangwagens, andere dan personenwagens
(Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen
gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3
o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt >
of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van
meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale
eenheden: 49050 kilogram)
Motoren met inwendige verbranding (stationaire
motoren en gasturbines): Stationaire motoren en
gasturbines met een totaal nominaal thermisch
ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW
als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan
industriegebied ligt (Totale eenheden: 40
kilovoltampère)
Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal
debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of
min. één put diepte heeft > locatie specifieke
dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit
besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of =
30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 5700 m³ per
jaar)

2

A*

3

2

W

De aangevraagde afwijking van art. 5.53.2.2. van Vlarem II tot het plaatsen van een
peilbuis in de boorputten wordt niet toegestaan.
De aangevraagde volledige hernieuwing van de milieuvergunning voor een termijn van
20 jaar wordt geweigerd.
Artikel 2:
§1.- De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een
termijn van 50 dagen te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning.
§2.- In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in art.1
bedoelde vergunning, krachtens het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22
december 1999 en 26 april 2000, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige
milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.
In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in
dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.
§3.- Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1
bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de
bouwvergunning in laatste aanleg.
Artikel 3:
De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn tot 01.07.2028;
1. die aanvangt op 19/07/2016,
behoudens wanneer:
a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist
krachtens artikel 99 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december
1999 en 26 april 2000 op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is

verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter
post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft
verleend;
b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van
rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op 1/07/2028,
behoudens wanneer:
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1.a), later werd in gebruik genomen;
in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn
overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de
einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).
Artikel 4:
Door het verlenen van voorliggende vergunning worden alle voorgaande vergunningen
opgeheven.
Artikel 5:
De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende
voorwaarden:
•
•
•
•
•

Algemene milieuvoorwaarden: Algemene voorschriften (4.1)
Algemene milieuvoorwaarden: Oppervlaktewater (4.2)
Algemene milieuvoorwaarden: Luchtverontreiniging (4.4)
Algemene milieuvoorwaarden: Geluidshinder (4.5)
Sectorale milieuvoorwaarden 5.6.; 5.15.; 5.17.; 5.31.; 5.53.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Bijzondere voorwaarden:
•

•

•

•
•

•

De verdeelinstallaties voor brandstoffen en dienen uitgevoerd te worden conform de
voorschriften van Vlarem II. De exploitant bezorgt het bewijs hiervan aan het College
van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen
van deze vergunning.
De exploitant bezorgt een kopie van de keuringsattesten van de verschillende
opslagtanks aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen een termijn
van 6 maanden na het verlenen van de vergunning.
De exploitant maakt een nieuw uitvoeringsplan op met aanduiding van de 4
boorputten en de vijver, waarop elke grondwaterwinning duidelijk genummerd is,
waarop de locatie van alle debietmeters staat aangeduid en waarop de
aanzuigleidingen staan aangeduid tussen de boorputten/vijver, de eventuele
verzameltanks en de plaats waar het grondwater uiteindelijk gebruikt wordt. Dit plan
wordt binnen een termijn van 6 maanden na de beslissing over de
milieuvergunningsaanvraag overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer.
Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige
toepassingen;
De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC
- peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze
peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een
binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de
betreffende peilbuis;
In afwijking van VLAREM II artikel 5.53.2.2 wordt een vrijstelling verleend voor de
aanleg van een peilbuis in de vijver;

Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli,
augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u ’s avonds tot 10u ’s
morgens;
De grondwaterwinningen voor beregening dienen eveneens voorzien te zijn van een
debietmeter waarvan de tellerstanden worden genoteerd in een register op de laatste
kalenderdag van elk maand waarin grondwater werd opgepompt. Deze gegevens
dienen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar bijgehouden te worden.

•

•

Artikel 6:
Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
Artikel 7:
§ 1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van
de vergunde inrichting.
§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10
kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunning verleende
overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunning.
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de
bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de
18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende
vergunning.
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Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van DYKA
PLASTICS N.V., Stuifzandstraat 47 3900 Overpelt voor het exploiteren van
een distributiecentrum voor kunststofleidingsystemen, gelegen
Spoorwegstraat 63 8530 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
DYKA PLASTICS N.V. , Stuifzandstraat 47 3900 Overpelt diende d.d. 29/06/2016 de
melding in, met als onderwerp het exploiteren van een distributiecentrum voor
kunststofleidingsystemen, gelegen Spoorwegstraat 63 8530 Harelbeke, kadastraal
bekend, HARELBEKE 2 AFD, sectie B, nr(s) 0679K en deel van 0679L, zijnde de volgende
rubrieken van Vlarem:
Rubriek
3.4.1.a

6.5.1

16.3.1.1

Omschrijving
Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie
met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfafvalwater
geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
(Totale eenheden: 28,8 m³ per jaar)
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))
Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van
producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van
5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 6,5 kilowatt)

Kl.
3

3

3

17.3.2.1.1.1.b

17.4

23.3.1.a

23.3.1.a

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: 1500
liter)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen
en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van
maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale
eenheden: 4500 liter)
Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit
kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10
ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open
lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale
eenheden: 180 Ton buiten)
Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit
kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10
ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open
lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale
eenheden: 55 Ton binnen)

3

3

3

3

Het College verleende een ARAB-vergunning op 12.12.1979 voor de duur van 15 jaar. Op
16.07.1997 een klasse 2-vergunning voor de duur van 20 jaar.
Op heden is de inrichting meldingsplichtig.
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, zijn de rubrieken 3.4.1.a, 6.5.1,
16.3.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 23.3.1.a, 23.3.1.a van Vlarem niet vergunningsplichtig,
maar er dient toch akte van genomen te worden.
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatievoorwaarden uit
Vlarem te worden opgelegd.
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd
bij de decreten van het Vlaams Parlement.
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering.
-Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets.
-Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubrieken van de
indelingslijst van Vlarem:
Rubriek
3.4.1.a

6.5.1

16.3.1.1

17.3.2.1.1.1.b

17.4

23.3.1.a

23.3.1.a

Omschrijving
Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie
met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfafvalwater
geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
(Totale eenheden: 28,8 m³ per jaar)
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))
Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van
producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van
5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 6,5 kilowatt)
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: 1500
liter)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen
en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van
maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale
eenheden: 4500 liter)
Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit
kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10
ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open
lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale
eenheden: 180 Ton buiten)
Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit
kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10
ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open
lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale
eenheden: 55 Ton binnen)

Deze aktename wordt verleend aan DYKA PLASTICS N.V., Stuifzandstraat 47 3900
Overpelt, met als voorwerp het exploiteren van een distributiecentrum voor
kunststofleidingsystemen, gelegen Spoorwegstraat 63 8530 Harelbeke.
Artikel 2:
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:
- Algemene milieuvoorwaarden

Kl.
3

3

3

3

3

3

3

- Sectorale milieuvoorwaarden:
•
•
•
•
•

5.3: het lozen van afvalwater en koelwater
5.6: brandstoffen en brandbare vloeistoffen
5.16: behandelen van gassen
5.17: opslag van gevaarlijke producten
5.23: kunststoffen

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Artikel 3:
Door het verlenen van deze aktename worden alle voorgaande beslissingen opgeheven.
Artikel 4:
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd.
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Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van VancoillieTanghe BVBA, Ommegang West 1 8840 Westrozebeke voor een
bronbemaling nodig voor bouwwerkzaamheden, gelegen Gentsesteenweg
75-77 8530 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Vancoillie-Tanghe B.V.B.A., Ommegang West 1 8840 Westrozebeke diende d.d.
9/06/2016 de melding in, met als onderwerp een bronbemaling nodig voor
bouwwerkzaamheden, gelegen Gentsesteenweg 75-77 8530 Harelbeke, kadastraal
bekend, HARELBEKE 3 AFD, sectie D, nr(s) 0168N 2, 0172B 12, zijnde de volgende
rubriek van Vlarem:
Rubriek
53.5.1

Omschrijving
Winning van grondwater: Bronbemaling voor gebouwen of
bedrijfsterreinen: Bronbemaling, met inbegrip van
terugpompingen met een netto opgepompt debiet van
maximum 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 320 m³ per
dag)

Kl.
3

Het betreft een nieuwe inrichting.
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is rubriek 53.5.1 van Vlarem niet
vergunningsplichtig, maar er dient toch akte van genomen te worden.
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatievoorwaarden uit
Vlarem worden opgelegd.
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd
bij de decreten van het Vlaams Parlement.
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering.
-Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets.
-Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubrieken van de
indelingslijst van Vlarem:
Rubriek
53.5.1

Omschrijving
Winning van grondwater: Bronbemaling voor gebouwen of
bedrijfsterreinen: Bronbemaling, met inbegrip van
terugpompingen met een netto opgepompt debiet van
maximum 30.000 m³ per jaar (Totale eenheden: 320 m³ per
dag)

Kl.
3

Deze aktename wordt verleend aan Vancoillie-Tanghe B.V.B.A., Ommegang West 1 8840
Westrozebeke, met als voorwerp een bronbemaling nodig voor bouwwerkzaamheden
gelegen Gentsesteenweg 75-77 8530 Harelbeke.
Artikel 2:
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:
- Algemene milieuvoorwaarden
- Sectorale milieuvoorwaarden:
•
5.53: Winning van grondwater.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Artikel 3:

Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd.

54

Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van
Bouwonderneming Henri Govaere, Heulsestraat 79 8860 Lendelede voor
een bronbemaling nodig voor bouwwerkzaamheden, gelegen Arendsstraat
(hoek Zuidstraat) zn 8530 Harelbeke.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bouwonderneming Henri Govaere N.V., Heulsestraat 79 8860 Lendelede diende d.d.
9/06/2016 de melding in, met als onderwerp een bronbemaling nodig voor
bouwwerkzaamheden gelegen Arendsstraat (hoek Zuidstraat) zn 8530 Harelbeke,
kadastraal bekend, HARELBEKE 3 AFD, sectie D, nr(s) 1420K 9, 1420X 9, 1420Y 9,
1420Z 9, zijnde de volgende rubriek van Vlarem:
Rubriek
53.5.1

Omschrijving
Winning van grondwater: Bronbemaling voor gebouwen of
bedrijfsterreinen: Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen
met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar
(Totale eenheden: 9 m³ per uur)

Kl.
3

Het betreft een nieuwe inrichting.
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is rubriek 53.5.1 van Vlarem niet
vergunningsplichtig, maar er dient toch akte van genomen te worden.
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatievoorwaarden uit
Vlarem worden opgelegd.
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd
bij de decreten van het Vlaams Parlement.
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999.
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering.
-Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets.
-Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubrieken van de
indelingslijst van Vlarem:
Rubriek
53.5.1

Omschrijving
Winning van grondwater: Bronbemaling voor gebouwen of
bedrijfsterreinen: Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen
met een netto opgepompt debiet van maximum 30.000 m³ per jaar
(Totale eenheden: 9 m³ per uur)

Kl.
3

Deze aktename wordt verleend aan Bouwonderneming Henri Govaere N.V., Heulsestraat
79 8860 Lendelede, met als voorwerp een bronbemaling nodig voor
bouwwerkzaamheden gelegen Arendsstraat (hoek Zuidstraat) zn 8530 Harelbeke.
Artikel 2:
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:
- Algemene milieuvoorwaarden
- Sectorale milieuvoorwaarden:
•
5.53: Winning van grondwater.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Artikel 3:
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit. Vzw Kringloopcentrum ZuidWest-Vlaanderen. Afsluit pop-up kringloopwinkel Harelbeke (dansinitiatie
en DJ). Kennisname.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 12.07.2016 diende Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen een aanvraag in
voor een niet-ingedeelde muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de afsluit van de
pop-up kringloopwinkel Harelbeke (dansinitiatie en DJ) en vindt plaats aan de pop-up
kringloopwinkel, Marktstraat 53 te 8530 Harelbeke in open lucht en lokaal.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De muziekactiviteit is op zaterdag 16 juli 2016 (aanvang 16u).

De milieudienst stelt voor om kennis te nemen van de aanvraag van Vzw
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens de afsluit van de pop-up kringloopwinkel Harelbeke (dansinitiatie en DJ),
de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de
Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:
•

•
•

•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min
ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de
vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor
en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem
aangestelde persoon.
De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de
organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het College neemt kennis van de aanvraag voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens de afsluit van de pop-up kringloopwinkel Harelbeke (dansinitiatie en DJ).
De organisator is Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen, de activiteit is op
zaterdag 16 juli 2016 en vindt plaats aan de pop-up kringloopwinkel, Marktstraat 53 te
8530 Harelbeke in open lucht en lokaal.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
Voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek zijn van rechtswege de
voorwaarden van toepassing vermeld in artikel 2.
De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de
Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

•

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min
ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de
vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor
en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem
aangestelde persoon.

•

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de
organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;

b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit. Scouts en Chiro Stasegem.
Feestweekend naar aanleiding van kermis op het kerkplein.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 08.06.2016 diende Scouts en Chiro Stasegem een aanvraag in voor een nietingedeelde muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het feestweekend
naar aanleiding van kermis op het kerkplein en vindt plaats aan de Scoutsterreinen,
Speltstraat te 8530 Harelbeke in een tent.
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.
De muziekactiviteit is op vrijdag 26 augustus 2016, zaterdag 27 augustus 2016 en
zondag 28 augustus 2016 :
•
vrijdagavond 26.08.2016 fuif van 19u tot 5u., 95 dB(A) – 100 dB(A)
•
op zaterdag zijn er optredens met aansluitend fuif vanaf 18u30 tot 5u, 95 dB(A) –
100 dB(A)
•
op zondagmiddag is er omstreeks 12u een kort optreden, 95 dB(A) – 100 dB(A)
en om 19u30 een optreden, 95 dB(A) – 100 dB(A) met aansluitend fuif tot 03u, 95 dB(A)
– 100 dB(A)
•
doorlopend is er het gehele weekend achtergrond muziek, < 85 dB(A)
De milieudienst stelt voor om aan Scouts en Chiro Stasegem toelating te verlenen voor
het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het feestweekend naar aanleiding
van kermis op het kerkplein, de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1
inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:
•

•
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in
rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en

•
•
•

•

kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan Scouts en Chiro Stasegem wordt toelating verleend voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens het feestweekend naar aanleiding van kermis op
het kerkplein en vindt plaats aan de Scoutsterreinen, Speltstraat te 8530 Harelbeke in
een tent op vrijdag 26 augustus 2016, zaterdag 27 augustus 2016 en zondag 28
augustus 2016, het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)
LAeq,60min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.

Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in
rekening gebracht;

•

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.

•

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

•

De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.

•

De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

•

De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;

c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit. KLJ HuBa. Fuif Nacht van de
Wittekerke.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 12.07.2016 diende KLJ HuBa een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de fuif “Nacht van
de Wittekerke” en vindt plaats in de Brugsestraat te 8531 Harelbeke-Hulste in een tent.
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.
De muziekactiviteit is op zaterdag 06 augustus 2016 (aanvang 21u.) .
De milieudienst stelt voor om aan KLJ HuBa toelating te verlenen voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens de fuif “Nacht van de Wittekerke”, de bepalingen
van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene
Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:
•

•
•

•
•
•

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

•

De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan KLJ HuBa wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens de fuif “Nacht van de Wittekerke” op zaterdag 06 augustus 2016, de
activiteit vindt plaats in de Brugsestraat te 8531 Harelbeke-Hulste in een tent en het
gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in
rekening gebracht;

•

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of
door een door hem aangestelde persoon.

•

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

•

De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.

•

De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

•

De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

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

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 14.07.2016 diende GCV RWN een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens een optreden van
Paul Severs en Rudi Winters en vindt plaats in café ’t Brouwershof, Brouwerijstraat 14 te
8530 Harelbeke in een lokaal.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De muziekactiviteit is op woensdag 20 juli 2016 (aanvang 19u).
De milieudienst stelt voor om aan GCV RWN toelating te verlenen voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens een optreden van Paul Severs en Rudi Winters, de
bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de
Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:
•

•
•

•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min
ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de
vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor
en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem
aangestelde persoon.
De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de
organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse

Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan GCV RWN wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens een optreden van Paul Severs en Rudi Winters op woensdag 20 juli 2016,
de activiteit vindt plaats in café ’t Brouwershof, Brouwerijstraat 14 te 8530 Harelbeke in
een lokaal en het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

•

Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;

•

Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min
ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de
vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor
en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem
aangestelde persoon.

•

De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de
organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de
vereisten.

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38

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

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Uit onderzoek blijkt dat de stad, in tegenstelling tot wat algemeen door bewoners van het
stedelijke gebied wordt gedacht, toch een belangrijke rol kan spelen in natuurbehoud.
Verharding, intensief gebruik, aanwezigheid van bewoning, … creëren specifieke
omstandigheden die voor bepaalde soorten precies interessante biotopen opleveren die
buiten de stad niet voorkomen.
Daarnaast levert de natuur in stedelijke omgevingen ook heel wat ecosysteemdiensten
zoals infiltratiemogelijkheden van water, zuivering van lucht, … Ook in de
klimaatwijziging die we momenteel doormaken speelt de natuur specifiek in steden een
belangrijk rol. De temperatuur in een stedelijk gebied ligt gemiddeld hoger dan in het
landelijk gebied en natuur en groen kunnen dit effect verminderen.
Natuur in de stad hoeft niet altijd door bewoners te zijn aangelegd. Spontane
natuurontwikkeling op microschaal speelt een eigen rol.
In stadstuinen is de biodiversiteit soms hoger dan in bepaalde agrarische gebieden.
De stad speelt dus ook een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit.
De stad wil het belang van natuur in en voor de stad meer in de kijker zetten.
In het strategisch meerjarenplan van de stad werd daarom volgende prioritaire
beleidsdoelstelling ingeschreven:
“2. Harelbeke wil de schaarse bestaande open ruimte in de deelgebieden vrijwaren en
ademruimte creëren in dichter verstedelijkte delen van de stad.”

Aan deze doelstelling werd een specifiek actieplan gekoppeld met betrekking tot natuur:
“AP2.3: Natuur en groen in de stad brengen.”
Specifiek werd een actie omschreven met betrekking tot stadsnatuur:
“Actie 2.3.1: Inzetten op ecologisch beheer en belevingswaarde verhogen”
Sensibilisatie over de aanwezigheid van natuur in de stad is een eerste belangrijke stap.
Daartoe worden soortenbeschermingsmaatregelen (bv. subsidiëring bewoonde
huiszwaluwnesten, zwaluwwandeling, …) genomen en worden initiatieven voor
communicatie over ecologisch groenbeheer genomen (ecologisch beheer bermen, houten takkenwallen, belang van dood hout, …).
Er zijn nog mogelijkheden om de zichtbaarheid van stadsnatuur te verhogen.
Op 16 augustus 2016 wordt om 19u een wandeling op een in het stadscentrum
uitgestippeld parcours georganiseerd die wordt begeleid door natuurfotograaf Tom
Linster.
Daaraan wordt een fotowedstrijd gekoppeld. Tot en met 30 september 2016 kunnen
foto’s van Harelbeekse stadsnatuur worden ingestuurd naar het emailadres
‘natuurindestad@harelbeke.be’. Leander Depypere en Mathias Boudry van het
Stadlandschap Leie en Schelde – beiden ook (natuur)fotograaf, zullen samen met de
milieudienst 10 foto’s selecteren die op dibont worden gedrukt en daarna in de
wachtruimte van het stadhuis kunnen worden opgehangen.
Op de website van de stad wordt eveneens een pagina aangemaakt waar het thema, de
activiteiten en de wedstrijd bekend worden gemaakt. Er kan een folder worden
aangemaakt met het traject van deze wandeling.
Op het budget kunnen volgende kredieten worden aangewend:
AR 613200 – BI 034000 - AP2.3 - Actie 2.3.1 - Natuur in de stad – materiaal – 1.000 €
AR 613200 – BI 039000 - AP2.3 - Actie 2.3.1 - Natuur in de stad – borden – 500 €
AR 613240 – BI 034000 - AP2.3 - Actie 2.3.1 - Natuur in de stad – parcours – 2.000 €
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het ‘biodiversiteitscharter’ dat op 16 februari 2010 werd afgesloten tussen het
stadsbestuur en Natuurpunt Gaverstreke, waarin onder punt 3 wordt bepaald dat er
inspanningen worden geleverd om het maatschappelijk draagvlak voor meer natuur te
versterken en de betrokkenheid van de mensen t.o.v. de omgevende natuur en het
landschap te vergroten.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het project ‘Natuur in de stad’. Er wordt op 16 augustus om 19u een
stadswandeling met natuurfotograaf Tom Linster georganiseerd. Daarna kunnen tot 30
september 2015 foto’s van Harelbeekse stadsnatuur worden ingestuurd naar
‘natuurindestad@harelbeke.be’.
De foto’s worden beoordeeld door het Stadlandschap Leie en Schelde en samen met de
milieudienst worden er 10 foto’s geselecteerd die op dibont worden geprint en in de
wachtruimte van het stadhuis worden opgehangen.

Er wordt een folder gemaakt waarin het traject van de stads-natuur-wandeling wordt
uitgewerkt.
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Aanvraag premie voor wasbare luiers. (geschrapt).

Het college,
(geschrapt) heeft op 06.07.2016 een aanvraagformulier ingediend voor het bekomen van
een premie wasbare luiers. De aankoopbewijzen, ten bedrage van 220,55 EUR, werden
bij de aanvraag gevoegd.
De zoon van (geschrapt), is zoals het reglement bepaalt, op het moment van de
premieaanvraag nog geen 4 jaar.
De subsidie bedraagt overeenkomstig art. 3 van het reglement 110,28 EUR.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- GD art. 57 § 1
Verwijzend naar een vorige beslissing:
- Het gemeenteraadsbesluit houdend het reglement voor premie wasbare luiers
goedgekeurd in zitting van 21.11.2011.
De milieudienst stelt voor om de subsidie van 110,28 EUR toe te kennen (geschrapt)
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Keurt de premie van 110,28 EUR aan (geschrapt)r voor de aankoop van wasbare luiers
voor haar zoon (geschrapt) goed.
Patrimonium
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Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
Volgende vragen tot machtiging voor de innames van openbaar domein en/of
openbare wegenis eigendom van of beheerd door de stad Harelbeke worden, samen
met een inname-, inrichtings- en signalisatieplan, aan het college voorgelegd :
(geschrapt)

Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vragen te oordelen.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelatingen kunnen worden verleend, mits
de in het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. De opgelegde
voorwaarden vloeien hetzij voort uit de hogere regelgeving of de toepasselijke
gemeentelijke reglementen, of zijn noodzakelijk ter vrijwaring van de rechten en de
belangen van de stad.
Zo de inname langer dan zeven kalenderdagen duurt, is de retributie voorzien in het
gemeentelijk retributiereglement toepasselijk.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

-

-

het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de
artikelen 57 par. 1 en 57 par. 3, 1° ;
het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, inzonderheid en zonder zich
daartoe te willen beperken art. 78 ;
het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 18.11.2013 zoals van
kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en
15;
de algemene gemeentelijke politieverordening van 12.04.2010, inzonderheid en
zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 50 t.e.m. 53.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent volgende machtigingen voor de inname van openbaar domein en/of openbare
wegenis eigendom van of beheerd door de stad Harelbeke:
(geschrapt)
Artikel 2:
De machtigingen genoemd in art. 1 worden verder verleend mits inachtname van
volgende voorwaarden. De machtigingen vervallen bijgevolg van rechtswege indien een
van de hierna vermelde voorwaarden niet worden nageleefd.
- Behoudens bij deze verleende afwijking dient op het voetpad of de plaats
bestemd voor voetgangersverkeer een vrije doorgang van minstens 1,5 m.
over te blijven.
- De goederen die zich t.g.v. de inname op het openbaar domein/de openbare
weg bevinden of de uitgevoerde uitgravingen dienen voldoende verlicht.
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen dienen te
worden nageleefd. In het bijzonder dient – via de lokale politie - een
signalisatiemachtiging bedoeld in art. 78 van het K.B. van 01.12.1975
(Wegcode) te worden bekomen en nageleefd.
- De eventueel door het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement
ingestelde retributie dient stipt betaald.

Verder gelden ook nog volgende voorwaarden :
- De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
- Bij het beëindigen van de inname dient het openbaar domein in zijn door de
titularis van de machtiging of op diens kosten in zijn oorspronkelijke staat te
worden hersteld. Bij gebreke aan een tegensprekelijke plaatsbeschrijving,
waartoe de titularis van de machtiging het initiatief dient te nemen, wordt het
ingenomen openbaar domein bij de start van de ingebruikname geacht in
perfecte staat te zijn.
- De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen die hun oorzaak in het
toegestane gebruik zouden vinden of die zich naar aanleiding van het
toegestane gebruik voordoen.
- De titularis van de machtiging dient het einde van het gebruik te melden aan
de technische dienst van de stad. Bij gebreke aan een voorafgaande
verwittiging van de beëindiging van het gebruik wordt de eventuele retributie
berekend tot op de dag waarop wordt vastgesteld dat het gebruik een einde
heeft genomen, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat het gebruik eerder is
gestopt.
- Het toegestane gebruik is precair en steeds geheel of gedeeltelijk herroepbaar
van zodra de stad Harelbeke oordeelt dat het openbaar belang dit vergt. De
herroeping doet in geen geval recht op schadevergoeding ontstaan en kan
gebeuren zonder inachtname van enige termijn.
Artikel 3:
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvragers.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie.
Artikel 4:
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat 1 tem 69,
Steentje en fietspad Spinnerijstraat. Goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma's.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Aanleg en heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 :
Spinnerijstraat 1 tem 69, Steentje en fietspad Spinnerijstraat” werd een bestek met nr.
16_26 opgesteld door het Departement Facility.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.067,15 excl. btw of € 63.001,25
incl. 21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 12 juli 2016 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Er wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot
offerte te verzenden.
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 29 augustus 2016 om 12.00
uur voorgesteld.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 2.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “Aanleg en
heraanleg voetpaden 2016 - Deel 2 : Spinnerijstraat 1 tem 69, Steentje en fietspad
Spinnerijstraat” wordt opgestart.
Artikel 2:
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- NV Van Hulle P. Grondwerken, Kanegemstraat 1 te 8700 Tielt;

-

BVBA Karel Dooms, Gruuthusestraat 16a te 8791 Beveren-Leie;
BVBA Marc Crombez, Heernisse 2 te 8600 Diksmuide;
NV Bernard Ockier, Sint Elooisdreef 21 te 8500 Kortrijk;
NV Wegenbouw Ockier, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne;
NV Jozef Vanden Buverie & C°, Spildoornstraat 16-20 te 8792 Waregem-Desselgem.

Artikel 3:
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 29 augustus 2016 om 12.00
uur.
Artikel 4:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29.
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 1 (Heraanleg trage weg
Kwadestraat). Goedkeuring voorlopige oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 1
(Heraanleg trage weg Kwadestraat)” aan Verhoeve Marc BVBA, KBO nr. BE
0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 7.350,00 excl. btw of € 8.893,50 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
De aannemer Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde een proces-verbaal op van voorlopige
oplevering, die plaatsvond op 13 juli 2016.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er één
opmerkingen is. Aan de zijde van de Brugsestraat dient binnen de termijn van één
maand een herstelling te worden uitgevoerd.
De waarborgtermijn werd in het bestek 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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 1 (Heraanleg trage weg
Kwadestraat)” wordt voorlopig opgeleverd. Wel dient er binnen de termijn van één
maand een herstelling uitgevoerd aan de zijde van de Brugsestraat.
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 2 (Heraanleg trage weg
Tiendemeersstraat-Kervijnstraat). Goedkeuring voorlopige oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 2
(Heraanleg trage weg Tiendemeersstraat-Kervijnstraat)” aan Verhoeve Marc BVBA, KBO
nr. BE 0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 3.549,60 excl. btw of € 4.295,02 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
De aannemer Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde een proces-verbaal op van voorlopige
oplevering, die plaatsvond op 13 juli 2016.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 2 (Heraanleg trage weg
Tiendemeersstraat-Kervijnstraat)” wordt voorlopig opgeleverd.
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 3 (Verharden voetweg Ter Coutere).
Goedkeuring voorlopige oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 3
(Verharden voetweg Ter Coutere)” aan Verhoeve Marc BVBA, KBO nr. BE 0878.438.829,
Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 2.856,00 excl. btw of € 3.455,76 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
De aannemer Verhoeve Marc BVBA, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde een proces-verbaal op van voorlopige
oplevering, die plaatsvond op 13 juli 2016.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 3 (Verharden voetweg Ter Coutere)”
wordt voorlopig opgeleverd.
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 1 (Heraanleg trage weg
Kwadestraat). Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 september 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Verhoeve Marc BVBA, KBO nr. BE
0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 7.350,00 excl. btw of € 8.893,50 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 november 2015
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 7 december 2015.

De eindafrekening, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 8.893,50 incl. btw
bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 12.250,00

Bestelbedrag

€ 7.350,00

Totaal uitgevoerd

€ 7.350,00

Totaal excl. btw

=

€ 7.350,00

Btw

+

€ 1.543,50

TOTAAL
=
€ 8.893,50
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015 - Perceel 1 (Heraanleg trage weg Kwadestraat)”, opgesteld door de heer
Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een
eindtotaal bereikten van € 7.350,00 excl. btw of € 8.893,50 incl. 21% btw.
Artikel 2:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 2 (Heraanleg trage weg
Tiendemeersstraat-Kervijnstraat). Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 september 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Verhoeve Marc BVBA, KBO nr. BE
0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 3.549,60 excl. btw of € 4.295,02 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 november 2015
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 11 januari 2016.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 4.295,02 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 4.250,00

Bestelbedrag

€ 3.549,60

Totaal uitgevoerd

€ 3.549,60

Totaal excl. btw

=

€ 3.549,60

Btw

+

€ 745,42

TOTAAL
=
€ 4.295,02
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015 - Perceel 2 (Heraanleg trage weg Tiendemeersstraat-Kervijnstraat)”,
opgesteld door de heer Karel Bauters, Departement Grondgebiedszaken, waaruit blijkt
dat de werken een eindtotaal bereikten van € 3.549,60 excl. btw of € 4.295,02 incl. 21%
btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
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Heraanleg trage wegen 2015 - Perceel 3 (Verharden voetweg Ter Coutere).
Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 september 2015 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015”, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 november 2015
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Verhoeve Marc BVBA, KBO nr. BE
0878.438.829, Kortewagenstraat 60c te 9230 Wetteren tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 2.856,00 excl. btw of € 3.455,76 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 15_37.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 november 2015
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 25 januari 2016.
Het Departement Grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken € 3.455,76 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 840,00

Bestelbedrag

€ 2.856,00

Totaal uitgevoerd

€ 2.856,00

Totaal excl. btw

=

€ 2.856,00

Btw

+

€ 599,76

TOTAAL

=

€ 3.455,76

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg trage
wegen 2015 - Perceel 3 (Verharden voetweg Ter Coutere)”, opgesteld door de heer Karel
Bauters, Departement Grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal
bereikten van € 2.856,00 excl. btw of € 3.455,76 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 224000/020000-PBD 2-PBD2.4.2B (actieplan AP2.4) (Actie 2.4.2).
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Renovatie oude begraafplaats Harelbeke. Goedkeuring eindafrekening.

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

De gemeenteraad verleende in zitting van 22 februari 2016 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Renovatie oude
begraafplaats Harelbeke”, met name de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 maart 2016
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan BVBA Al Verde, Sneppestraat 7 te
8860 Lendelede tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.023,07 excl. btw of
€ 8.497,91 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 16_6.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 maart 2016
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 4 april 2016.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 450,00 excl. btw of
€ 544,50 incl. 21% btw en de termijnswijziging van 1 werkdag.
De eindafrekening, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 9.042,41 incl. btw
bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 14.879,15

Bestelbedrag

€ 7.023,07

HV in meer

+

€ 0,00

HV in min

-

€ 0,00

Bijwerken

+

€ 450,00

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 7.473,07

Totaal uitgevoerd

€ 7.473,07

Totaal excl. btw

=

€ 7.473,07

Btw

+

€ 1.569,34

TOTAAL
=
€ 9.042,41
De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 6,41%.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 222000/099010-PBD 2-PBD2.3.2 (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.2).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 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 en zonder zich daartoe te willen beperken 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 105.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 5, § 3.

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Renovatie oude
begraafplaats Harelbeke”, opgesteld door de heer Yann Raes, Departement Facility,
waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 7.473,07 excl. btw of
€ 9.042,41 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 222000/099010-PBD 2-PBD2.3.2 (actieplan AP2.3) (Actie 2.3.2).
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Herinrichten Nieuwstraat. Akkoord aanbesteding en vastlegging aandeel
CVBA Infrax. Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij schrijven dd. 08 juli 2016 laat CVBA Infrax, gevestigd Noordlaan 9 te 8820 Torhout
weten dat de Raad van Bestuur van Infrax, in zitting van 07 juli 2016, het dossier
“Herinrichten Nieuwstraat” en hun aandeel erin heeft goedgekeurd zodat kan worden
overgegaan tot aanbesteding van het project.
Het aandeel ten laste van Infrax bedraagt € 284.290,85 excl. btw.
De brief, toegevoegd aan het dossier, wordt nu ter kennisname aan het college van
burgemeester en schepenen voorgelegd.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven dd. 08 juli
2016 waarbij CVBA Infrax, gevestigd Noordlaan 9 te 8820 Torhout laat weten dat de
Raad van Bestuur van Infrax, in zitting van 07 juli 2016, het dossier “Herinrichten
Nieuwstraat” en hun aandeel erin heeft goedgekeurd zodat kan worden overgegaan tot
aanbesteding van het project.
Alsook van het aandeel ten laste van Infrax zijnde € 284.290,85 excl. btw.
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Heraanleg Marktplein - Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek.
Akkoord aanbesteding en vastlegging aandeel CVBA Infrax. Kennisname.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij schrijven dd. 08 juli 2016 laat CVBA Infrax, gevestigd Noordlaan 9 te 8820 Torhout
weten dat de Raad van Bestuur van Infrax, in zitting van 07 juli 2016, het dossier “
Heraanleg Marktplein – Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek” en hun aandeel
erin heeft goedgekeurd zodat kan worden overgegaan tot aanbesteding van het project.
Het aandeel ten laste van Infrax bedraagt € 209.119,86 excl. btw.
De brief, toegevoegd aan het dossier, wordt nu ter kennisname aan het college van
burgemeester en schepenen voorgelegd.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven dd. 08 juli
2016 waarbij CVBA Infrax, gevestigd Noordlaan 9 te 8820 Torhout laat weten dat de
Raad van Bestuur van Infrax, in zitting van 07 juli 2016, het dossier “ Heraanleg
Marktplein – Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek” en hun aandeel erin heeft
goedgekeurd zodat kan worden overgegaan tot aanbesteding van het project.
Alsook van het aandeel ten laste van Infrax € 209.119,86 excl. btw.
DEPARTEMENT FACILITY
Facility - Overheidsopdrachten
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Installaties, machines en uitrusting: fitnesspunt. Goedkeuring bestek,
gunningswijze en gunning (8.085,00 euro + 21 % btw).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting: fitnesspunt” werd een
bestek met nr. NH-332 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility
- Aankoop.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00
incl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- LIBRAPLAY nv, STOBLOEMSTRAAT 3 te 9030 Mariakerke (Gent);
- Adec Sport, Waaslandlaan 8 A4 te 9160 Lokeren;
- Kompan nv, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke;
- SPORT & SPEL BVBA, Vijverstraat 5 te 8450 Bredene;
- OFS, Nijverheidsstraat 1409 te 3570 Alken;
- Public Partners nv, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp;
- Mekano, 3640 Kinrooi.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 mei 2016 te bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 28 augustus 2016.
Er werden 2 offertes ontvangen:
- Public Partners nv, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp (€ 8.085,00 excl. btw of

€ 9.782,85 incl. btw);
- OFS, Nijverheidsstraat 1409 te 3570 Alken (€ 12.191,37 excl. btw of € 14.751,56 incl.
btw);
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde Public Partners nv, KBO nr. BE 0479.273.139, Kloosterstraat 21
te 8851 Koolskamp, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.085,00 excl. btw
of € 9.782,85 incl. btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 230000/074000-VT-VT 52.
De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
- het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2013 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 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 en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
- 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 van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek met nr. NH-332 en de raming voor de opdracht “Installaties, machines en
uitrusting: fitnesspunt”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility
- Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. btw.
Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3:
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door mevrouw Naira
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 4:
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Public
Partners nv, KBO nr. BE 0479.273.139, Kloosterstraat 21 te 8851 Koolskamp, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.085,00 excl. btw of € 9.782,85 incl. btw.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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De Watergroep. Notulen van de statutaire algemene vergadering van 10
juni 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het stadsbestuur ontving per 12.07.2016 de notulen van de statutaire algemene
vergadering van de Watergroep die plaatsvond op 10 juni 2015, met volgende
agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaarverslag 2015 van de raad van bestuur
Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2015.
Goedkeuring van de jaarrekening 2015
Kwijting aan de bestuurders
Kwijting aan de commissarissen
Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019
Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité
Limburg
8. Samenvoeging van de Rio-P waterdiensten
9. Statutenwijziging
10. Implementatie van het decreet van 22.11.2003 betreffende deugdelijk bestuur in
de Vlaamse publieke sector
11. Toelichting over de projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De
Steene, directeur-generaal en Frank De Poortere, directeur business unit
Industrie & Services.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:

Artikel 1:
Het college neemt kennis van de notulen van de statutaire algemene vergadering van
De Watergroep van 10.06.2016.
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Schrijven van het Rode Kruis Vlaanderen met betrekking tot de
schriftelijke weergave van het spreekrecht in het gemeenteraadsverslag
van 23.05.2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 12.07.2016 ontving het stadsbestuur een schrijven dd. 08.07.2016 van het Rode
Kruis Vlaanderen inzake het gemeenteraadsverslag van 23.05.2016.
Kopie van het schrijven werd per mail overgemaakt aan de gemeenteraadsleden.
Het Rode Kruis vraagt een rechtzetting omtrent de opname van het spreekrecht van
(geschrapt) om reden dat de naam van hun afdeling onterecht werd vermeld in het
spreekrecht (geschrapt) en verscheen in het verslag van de gemeenteraad van
23.05.2016.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

Gemeentedecreet artikel 57 §1

Verwijzend naar volgende beslissingen:
-

Het gemeenteraadsbesluit van 18.02.2013 houdend de vaststelling van het
huishoudelijk reglement, hervastgesteld in zitting van 15.12.2014

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het schrijven dd. 08.07.2016 van het Rode Kruis Vlaanderen en van de
aangehaalde opmerkingen inzake de vermelding van het spreekrecht en de opname
ervan in het gemeenteraadsverslag van 23.05.2016.
Artikel 2:
Geeft opdracht het Rode Kruis Vlaanderen in te lichten dat ingevolge artikel 57 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad de secretaris het verslag van het
inspreekmoment van (geschrapt) heeft opgemaakt.
Artikel 3:
Wijst erop dat dit verslag, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van 20
juni 2016, de correcte schriftelijk weergave is van voormeld spreekrecht.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Machtiging voor de verkoop van sterke drank op
gelegenheidsevenementen. Hoevefeesten KLJ Huba van 5 augustus tot en
met 7 augustus 2016.

Het college,
Op grond van volgende feiten en overwegingen :
Na vermelde aanvrager heeft op 8 juli 2016 een aanvraag ingediend voor de verkoop ter
plaatse van sterke drank in een occasionele drankgelegenheid:
Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Inlichtingen over de manifestatie
Aard
Plaats
Periode

KLJ Huba
Brugsestraat – weide
5 tot en met 7 augustus

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

(geschrapt)
Voor volgende manifestatie :
Aard
Plaats
Periode

KLJ Huba
Brugsestraat – weide
5 tot en met 7 augustus

Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.
De aanvrager moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.
Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan
de stad (departement Communicatie) te verwittigen.
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager.
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Privatieve inname openbaar domein. Activiteiten stedelijke basisschool
Centrum schooljaar 2016-2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stedelijke basisschool Centrum start het schooljaar met hun jaarlijks verkeersproject
waarbij de leerlingen een fietsparcours doorlopen op het Paretteplein. Deze activiteit gaat
door op vrijdag 16 september 2016. Er wordt gevraagd het Paretteplein verkeersvrij te
houden van 6u tot 15 u die dag.
Op zaterdag 13 mei 2017 is er schoolfeest. De toelating wordt gevraagd om het
schoolfeest op het Paretteplein te houden. Men wenst het Paretteplein verkeersvrij te
maken van 6 u tot 12 uur op zondag 14 mei 2017.
Vrijdag 23 juni 2017 wenst men opnieuw een volksfeest te organiseren, eveneens op
het Paretteplein. Men wenst een verkeersvrij Paretteplein van 6 u op vrijdag 23 juni tot
en met zondag 24 juni 12 u.
Dit zijn innames van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.

Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan de stedelijke basisschool Centrum, p/a Patricia Lambert,
directeur, Paretteplein 21, 8530 Harelbeke om het Paretteplein verkeersvrij te houden op
volgende data en dus privatief in te nemen:
• Vrijdag 16 september 2016 tussen 6 u en 15 u.
• Zaterdag 13 mei 2017 van 6 u tot zondag 14 mei 2017 om 12 u.
• Vrijdag 23 juni 2017 van 6 u tot zaterdag 24 juni 2017 om 12u.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan voor alle data dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.

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

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op vrijdag 28 oktober 2016 is er opendeurdag in het geitebedrijf Bohez in de
Aardappelstraat 2A te Hulste van 10 uur tot 17 uur.
Er wordt eenrichtingsverkeer gevraagd voor die dag in de Aardappelstraat.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1

Verleent machtiging aan (geschrapt) om op vrijdag 28 oktober de Aardappelstraat tussen
10 u en 20u verkeersvrij te maken voor de opendeurdag van hun geitebedrijf in de
Aardappelstraat 2A, 8531 Harelbeke en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op de
correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Open Bedrijvendag Devamix op
zondag 2 oktober 2016.

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

Op zondag 2 oktober is er Open Bedrijven Dag bij de firma Devamix, in de Beneluxlaan
201 te 8530 Harelbeke.
De toelating wordt gevraagd om parkeerverbod te bekomen in de Kanaalstraat; op de
hoek Keizerstraat/Zwevegemsestraat; op- en afritten Kanaalstraat/Beneluxlaan.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen
57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ;
De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich
daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan de firma Devamix, (geschrapt) om de Kanaalstraat; de hoek
Keizerstraat/Zwevegemsestraat; de op- en afritten Kanaalstraat/Beneluxlaan verkeersvrij
te houden op zondag 2 oktober en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.
Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)

-

De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

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

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van
kadobonnen van de stad:
•
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Zaterdag 15 oktober: Comix Tekort Quiz – MVC Comix Tekort: 20 kadobonnen
van 5 euro. Prijsuitreiking omstreeks 23 u in TSAS.

Doortocht. Fiets- en/of wandelroute Bokkeslot op zondag
11 september 2016.

Het college,
(geschrapt) organiseert op zondag 11 september 2016 de volgende activiteit: fiets- en/of
wandelroute.
Deze activiteit is een benefiet om geld in te zamelen voor onderzoek naar
hersentumoren. De fiets- en/of wandelroute vertrekt vanuit Bokkeslot in Deerlijk.
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke.
PZ Gavers verleent positief advies.
BESLUIT:
Het college verleent toelating aan (geschrapt) voor de doortocht van de fiets- en/of
wandelroute die georganiseerd wordt op zondag 11 september 2016 door Harelbeke met
start aan de kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk.
De deelnemers dienen de wegcode te volgen en te respecteren. De folder “Veilig op Stap”
wordt bezorgd met de toelating.
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Doortocht. West-Vlaanderens Mooiste 2016 op zondag 28 augustus 2016.

Het college,
Van 25 augustus tot en met 28 augustus wordt door de stad Roeselare en de Wielerbond
Vlaanderen voor de vijfde maal het fietsevent ‘West-Vlaanderens Mooiste’ georganiseerd
met doortocht door onze stad op 28 augustus 2016.
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke. PZ Gavers
verleent positief advies.
BESLUIT:
Het college verleent toelating aan de stad Roeselare, (geschrapt) voor de doortocht van
West-Vlaanderens Mooiste op 28 augustus 2016 door Harelbeke.
De deelnemers dienen de wegcode te volgen en te respecteren. De folder “Veilig op Stap”
wordt bezorgd met de toelating.

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Burgerzaken
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Ambtshalve afvoering uit het bevolkings- en vreemdelingenregister.

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

Enig artikel:
(geschrapt)
worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van
Harelbeke.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Uitvoerbaar verklaren dwangbevel niet-fiscale vorderingen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Artikel 94, lid 2 van het gemeentedecreet 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.
Op 13 november 2015 werd een afbetalingsplan toegekend aan (geschrapt) en niet meer
opgevolgd.
(geschrapt)
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 49, 2°
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 beheerder.
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OCMW. Ter kennisgeving beslissingen raad van 23 juni 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 12 juli 2016 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van het OCMW in zitting van 23 juni 2016 ontvangen.
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.

Het komt het college van burgemeester en schepenen toe kennis te nemen van de
overgemaakte overzichtslijst.
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen :
- Artikel 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.
Om deze redenen;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van het OCMW in zitting van 23 juni 2016 :
- Presentatie rekening 2015, budget 2016 VZW Hise en stand van zaken
denkoefening toekomst VZW Hise
- Goedkeuring dading te beëindiging van de 2 bestaande huurovereenkomsten van
de scholengroep Mandel Leie
- Audio : kennisgeving jaarrekening 2015
- Wijziging personeelsformatie
- Goedkeuren beslissing toetreding stad Lokeren, stad Sint-Niklaas, stad Vilvoorde,
gemeente Hemiksem, OCMW Heusden-Zolder, OCMW Vilvoorde, OCMW Zele en
Hulpverleningszone Oost tot de vereniging Audio(vereniging opgericht in
toepassing van titel 8 van het OCMW decreet
- Aanpassing beslissing provisierekening in functie van de opening van De Vlinder
- Netwerkuitbreiding kringstructuur nav warmtenet Infrax
- WZC De Vlinder – tuinaanleg fase 2: gunning
- WZC De Vlinder: verrekeningen
- Vervangen buitenschrijnwerk OCMW-gebouw: verdere aanpak
- Woonzorgcentrum De Vlinder : aanvraag erkenning
- Registratietoepassing LDC De Vlinder
- Aanpassingen opnameovereenkomsten woonzorgcentra en centrum voor
kortverblijf
Artikel 2:
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Kerkfabriek Sint-Petrus. Kennisname notulen kerkraad van 22 juni 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 4 juli 2016 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 22 juni
2016 van de kerkfabriek Sint-Petrus ontvangen.
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente
worden hier niet geschonden.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht
inzonderheid artikel 58.
Om deze redenen;
Nà beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 22
juni 2016 van de kerkfabriek Sint-Petrus met volgende dagordepunten :
1. Verwelkoming EH Bart Geryl;
2. Goedkeuring vorig verslag;
3. Kastoestand;
4. Budget 2017;
5. Meerjarenplanwijziging 2017;
6. Verslag vergadering CKB;
7. Kerkenplan en meerjarenplan periode 2019 tem 2014;
8. Schilder- en restauratiewerken kerk;
9. Probleem met buur Immorosa;
10. Onderhoud groenzone naast pastorie;
11. Afpalen groenzone naast pastorie;
12. Archief kerkfabriek;
13. Varia;
14. Datum volgende vergadering.
Artikel 2:
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Kerkfabriek Sint-Augustinus. Kennisname notulen kerkraad van 27 juni
2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 5 juli 2016 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 27 juni
2016 van de kerkfabriek Sint-Augustinus ontvangen.
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente
worden hier niet geschonden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht
inzonderheid artikel 58.
Om deze redenen;

Nà beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 27
juni 2016 van de kerkfabriek Sint-Augustinus met volgende dagordepunten :
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering;
2. Begroting 2017;
3. Begrotingswijziging 2016;
4. Halfjaarlijkse opvolging rekening 2016;
5. Varia.
Artikel 2:
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
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Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname notulen kerkraad van 28 juni 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 12 juli 2016 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 28
juni 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef ontvangen.
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente
worden hier niet geschonden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht
inzonderheid artikel 58.
Om deze redenen;
Nà beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 28
juni 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef met volgende dagordepunten :
1. Aanwezigen;
2. Budget 2017.
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 gunningen
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw. Bijgevolg
dient het college de bestelbons officieel goed te keuren.
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de
bestelbons overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- 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 € 8.500,00 excl. btw niet overschreden);
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 18 juli 2016 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen bedragen
goed.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC).
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere
betalingsbevel.
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring
voorgelegd.
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op de
voorliggende
lijsten
voorkomende
betalingen,
behoren
tot
het
budgethouderschap van het college.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren van de te betalen loonboekingen ikv budgethouderschap vh
college.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen bedragen
goed.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC).
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere
betalingsbevel.
Aan het college worden de loonboekingsprojecten van te betalen lonen,
pensioenen en andere vergoedingen van de maanden juli-augustus ter
goedkeuring voorgelegd.
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op de
voorliggende lijst voorkomende betalingen behoren tot het budgethouderschap
van het college of behoren tot het budgethouderschap van de gemeenteraad.
Het college stelt vast dat de gemeenteraad op 02.01.2007 aan de secretaris de
goedkeuring van de te betalen bedragen binnen het kader van het
budgethouderschap van de gemeenteraad heeft toevertrouwd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1 en 4.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Artikel 1:

Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de loonboekingsprojecten van de maanden
juli-augustus goed, met uitzondering van de uitbetaling van de lonen, pensioenen en
andere vergoedingen kaderend in het budgethouderschap van de gemeenteraad.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 12 juli 2016 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 12.00 uur.

Secretaris wnd.
Frank Detremmerie

De Burgemeester
Alain Top

