DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst

1

Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.

2

Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en
eedaflegging.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en eedaflegging’
op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van februari 2017.

3

Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017’ op de dagorde
te plaatsen van de gemeenteraad van februari 2017.

4

Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en
intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging
vertegenwoordiger voor de fractie Sp.a-Groen. Aanduiden voorzitter voor
de raadscommissie vrije tijd.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales
en raadscommissie vrije tijd. Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie Sp.a-Groen.
Aanduiden voorzitter voor de raadscommissie vrije tijd’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien

5

OCMW - W13. Goedkeuren wijzigen meerjarenplan 2015-2019.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘OCMW W13. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2015-2019.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.

6

OCMW - W13. Kennisname budgetwijziging 2016.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘OCMW W13. Kennisname budgetwijziging 2016.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.

7

OCMW - W13. Kennisname budget 2017.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘OCMW W13. Kennisname budget 2017.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
februari 2017.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

8

Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota
Openruimtekamers Gavers en Esser. Akkoordverklaring.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers
en Esser. Akkoordverklaring.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
februari 2017.
Patrimonium

9

Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter
hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de
verkaveling Tramstatie). Definitieve vaststelling van het ontwerp van
rooilijnplan ter verbreding van de voetweg.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Wijzigen
van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van Tivoli) overgaand
in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie). Definitieve vaststelling
van het ontwerp van rooilijnplan ter verbreding van de voetweg.’ op de dagorde te
plaatsen van de gemeenteraad van februari 2017.

10

Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP Centrum Oost.
Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast
te leggen door Vastgoedtransacties.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Aankoop
pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP Centrum Oost. Goedkeuren van de
aankoopvoorwaarden zoals bedongen door en bij akte vast te leggen door
Vastgoedtransacties.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van februari
2017.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

11

Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat.
Goedkeuren bestek, raming (103.021,69 euro + 21 % btw) en
gunningswijze.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Aanleg
en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat. Goedkeuren bestek, raming
(103.021,69 euro + 21 % btw) en gunningswijze.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.

DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

12

Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk. Goedkeuren bestek,
raming (37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk. Goedkeuren bestek, raming
(37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze.’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.
Facility - Overheidsopdrachten

13

Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software. Goedkeuren bestek
en gunningswijze.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software. Goedkeuren bestek en
gunningswijze.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van februari 2017.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Cultuur

14

IBBA 2017: goedkeuren overeenkomst.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘IBBA
2017: goedkeuren overeenkomst’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van
februari 2017.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Personeel

15

Aanduiding gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Aanduiding gemeentelijke omgevingsambtenaar’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.
Archief

16

Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier
‘Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding.’ op de dagorde te plaatsen van
de gemeenteraad van februari 2017.
Noodplanning

17

Oprichten van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het
kader van de gemeentelijke nood- en interventieplanning.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘oprichten
van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader van de
gemeentelijke nood- en interventieplanning’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.
Juridische dienst

18

Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3
Harelbeke op 24.03.2017.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Tijdelijke
politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 Harelbeke op 24.03.2017’
op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van februari 2017
Noodplanning

19

Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Bijzonder
Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke’ op de dagorde te plaatsen van de
gemeenteraad van februari 2017.
Secretarie

20

Afsluiten dagorde gemeenteraad van 20 februari 2017 en verzoek aan de
voorzitter van de gemeenteraad om deze samen te roepen.

Het college,
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 20 februari 2017 om 19.30 uur in de aula van cc het SPOOR, en volgende
punten op de dagorde van de gemeenteraad op te nemen:
Openbare zitting
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
1

Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid.

2

Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en
eedaflegging.

3

Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017.

4

Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en
intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging vertegenwoordiger voor
de fractie Sp.a-Groen. Aanduiden voorzitter voor de raadscommissie vrije tijd.

DEPARTEMENT FINANCIËN

5

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Goedkeuren
wijzigen meerjarenplan 2015-2019.

6

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname
budgetwijziging 2016.

7

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. Kennisname
budget 2017.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
8

Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota Openruimtekamers
Gavers en Esser. Akkoordverklaring.

9

Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van
Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie).
Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter verbreding van de
voetweg.

10

Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP Centrum Oost.
Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast te leggen
door Vastgoedtransacties.

11

Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat. Goedkeuren
bestek, raming (103.021,69 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

DEPARTEMENT FACILITY
12

Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk. Goedkeuren bestek, raming
(37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze.

13

Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software. Goedkeuren bestek en
gunningswijze.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
14

IBBA 2017: goedkeuren overeenkomst.

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
15

Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding.

16

Oprichten van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader
van de gemeentelijke nood- en interventieplanning.

17

Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3
Harelbeke op 24.03.2017.

18

Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke.

19

Vragenkwartiertje.

Besloten zitting
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
20

Aanduiding gemeentelijke omgevingsambtenaren.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

21

Aanvraag Stedenbouwkundige vergunning voor mededeling openbaar
onderzoek en afwijking VK.
(geschrapt): het plaatsen van een carport, Hermitage 41.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom
gelegen te 8530 HARELBEKE – Hermitage 41, kadastraal bekend als 2de afd. – sectie B –
nr. 638D 4 strekkende tot het plaatsen van een carport.
Het betreft een open bebouwing, bestaande uit één bouwlaag met kamers onder het dak.
Achteraan het perceel, in de linkerhoek staat een tuinhuis van ± 10,50 m².
De bouwheer wenst in de vrije zijstrook tegen de linkerzijgevel van de woning een
carport te plaatsen. De carport heeft een oppervlakte van 30 m² en wordt afgewerkt met
een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,30 m. De carport wordt ingeplant op 1,3.m
achter de voorgevellijn en tot op de linkerperceelsgrens. De carport zal 3 open zijden
hebben.
De bouwplaats is gelegen in een goedgekeurde verkaveling. De verkavelingsvoorschriften
leggen het volgende vast:
Max. opp. van de gebouwen: 50% van het lot – vrije zijstrook: min. 3 m.
Een terreinbezetting van 50% betekent 208,5m². De terreinbezetting bedraagt
momenteel 104,38m². Na het plaatsen van de carport zal de terreinbezetting 134,38 m²
bedragen.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake het plaatsen van een carport en wordt
onderworpen aan een openbaar onderzoek.
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:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 26.01.2017 tot en met
24.02.2017.

22

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het plaatsen van een draadafsluiting, afgewerkt met bamboematten of erica-matten en het bouwen van een carport, Roggestraat 16.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen te HARELBEKE,
Roggestraat 16 kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie B, nr. 294A 2 strekkende tot het
plaatsen van een draadafsluiting, afgewerkt met bamboe-matten of erica-matten en het
bouwen van een carport;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- 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.

23

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het oprichten van een carport (40m²) bij bestaande woning,
Europastraat 9.

Het college,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te BAVIKHOVE, Europastraat 9 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie A, nr. 442P 11
strekkende tot het oprichten van een carport (40m²) bij bestaande woning;
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.

24

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning na
afbraak bestaand bijgebouw, Brugsestraat 26.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HULSTE, Brugsestraat 26 kadastraal bekend 5e afdeling, Sectie B, nr. 737W strekkende
tot het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning na afbraak bestaand bijgebouw;
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.
25

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het plaatsen van een draadafsluiting, afgewerkt met bamboematten of erica-matten en het bouwen van een carport, Roggestraat 16.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/298
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 24/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
15/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Roggestraat 16 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE,
sectie B, nr(s) 0294A 2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een draadafsluiting, afgewerkt met
bamboe-matten of erica-matten en het bouwen van een carport.
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.
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 deels in het BPA nr. 21
“Koutermolen – wijz. A” en deels in BPA nr. 21 “Koutermolen – wijz. B” MB 13.03.2003
en in de VK Roggestraat, afgeleverd aan La Christina & Bomarbre, dd. 21.11.1979 met
ref. 516.1024.1 – lot nr. 7
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften verwijzen naar het vervallen BPA nr. 21 Koutermolen.
Die voorschriften laten bergingen toe met een max. oppervlakte van 30m² of 5% van de
open ruimte. Dit zou neerkomen op circa 34m². Er is reeds een tuinberging van 21,7m²
aanwezig. Samen met de carport wordt dit 57,7m² of 6,7%.
Als afsluiting wordt ook enkel een draadafsluiting of een haag toegelaten met een max.
hoogte van 1,80m.

De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake het inplanten van een carport in de
vrije zijstrook, de oppervlakte aan bijgebouwen en inzake het materiaal en de hoogte van
de afsluiting. De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Op 26.03.1997 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis
van 15m². In de tuin werd ook nog een volière geplaatst van 2,5m². Beide bijgebouwen
werden geplaatst helemaal achteraan in één van de hoeken van het driehoekig perceel.
In 2015 diende de aanvrager een stedenbouwkundige aanvraag in. Het bestaande
tuinhuis en de volière werden beiden gesloopt en vervangen door een nieuwe houten
tuinberging. Die tuinberging wordt op dezelfde plaats ingeplant en heeft een oppervlakte
van 21,7m². Tevens wenste de bouwheer over een lengte van 16m de haag te vervangen
door een houten afsluiting, met daarin een poortje om toegang te nemen tot de
tuinberging vanuit het Koutermolenpad.
Op 01.09.2015 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de tuinberging
(2015/141), maar de afwijking op het materiaal van de afsluiting werd niet toegestaan.
Langs het Koutermolenpad zijn er geen afsluitingen in hout aanwezig. De afsluitingen zijn
hagen of draadafsluitingen. Door de haag te behouden, blijft er een groene aanblik langs
het wandel-,fiets- en ruiterspad bestaan.
Deze aanvraag betreft:
1° het plaatsen van een draadafsluiting, afgewerkt met bamboe-matten of erica-matten.
2° het bouwen van een carport.
Het gaat om een alleenstaande woning bestaande uit één bouwlaag met kamers onder
het dak.
De bouwheer wenst in de vrije zijstrook links van de woning een carport te voorzien met
een oppervlakte van 36m². De carport heeft een gebogen dak en wordt uitgerust met
een doorzichtig dak. De max. bouwhoogte bedraagt 2,80m.
Tevens wenst de bouwheer op de linkerperceelsgrens en op de perceelsgrens naast het
wandel-, fiets- en ruiterspad een draadafsluiting met een hoogte van 2m te plaatsen. De
draadafsluiting wordt afgewerkt met bamboe-matten of erica-matten. Het
Schepencollege staat geen bamboe-matten toe. De draadafsluiting moet dus worden
afgewerkt met erica-matten.
Het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling. De verkavelingsvoorschriften
verwijzen naar het vervallen BPA nr. 21 Koutermolen.
Die voorschriften laten bergingen toe met een max. oppervlakte van 30m² of 5% van de
open ruimte. Dit zou neerkomen op circa 34m². Er is reeds een tuinberging van 21,7m²
aanwezig. Samen met de carport wordt dit 57,7m² of 6,7%.
Als afsluiting wordt ook enkel een draadafsluiting of een haag toegelaten met een max.
hoogte van 1,80m.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake het inplanten van een carport in de
vrije zijstrook, de oppervlakte aan bijgebouwen en inzake het materiaal en de hoogte van
de afsluiting. 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 verkaveling en dat anderzijds de
algemene strekking van het plan gerespecteerd blijft.
De afwijking kan worden toegestaan.

•

•
•

Het plaatsen van een carport in de vrije zijstrook is een vaak voorkomende
vraag. Op de grens met de aanpalende woning staat nu een hoge haag
waardoor de afname aan licht door het plaatsen van een carport miniem
zal zijn.
De gevraagde hoogte van 2m als afsluiting en een bekleding met ericamatten is niet uitzonderlijk.
Het gaat om een groot perceel (857m²), waarbij een iets hogere
terreinbezetting dan werd toegestaan, niet storend is.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. Het project is 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 31/01/2017 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 College staat enkel een draadafsluiting afgewerkt met erica-matten toe.
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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 oprichten van een carport (40m²) bij bestaande woning,
Europastraat 9.

Formulier I

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/301
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 29/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
16/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 BAVIKHOVE,
Europastraat 9 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE,
sectie A, nr(s) 0442P 11
Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een carport (40m²) bij bestaande
woning.
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.
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. 53
“Bavikhove Dorp-West – wijz. A”– MB 13.03.2003 en in de VK Europastraat, afgeleverd
aan WUYLENS Elie d.d. 15.05.1975 met ref. 012.360 – lot nr. 5.
De aanvraag moet worden getoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
Bouwdiepte gelijkvloers: max. 20m – bouwdiepte verdiep: max. 12m – afstand tot de
zijkavelgrenzen: min. 3m
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake de bouwdiepte op
het gelijkvloers en de afstand tot de linkerzijkavelgrens. De aanvraag wordt onderworpen
aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het oprichten van een carport bij een bestaande woning.
Het gaat om een vrijstaande woning bestaande uit één bouwlaag met een hellen dak. De
woning is zodanig ingedeeld dat de garage zich in het achterste gedeelte van de woning
bevindt.
De aanvrager moet dus met de wagen oprijden rechts van de woning, de zijgevel voorbij
rijden en dan de garage binnenrijden, die zicht aan de achterkant van de woning bevindt.
De bouwdiepte van de woning bedraagt momenteel 17m.
De bouwheer wenst tegen de achtergevel een carport op te trekken van 39,75m². De
carport is langs 3 zijden open en wordt uitgerust met een plat dak. De max. bouwhoogte
bedraagt 2,58m. De carport wordt geplaatst tot op 0,75m van de zijkavelgrens.
Na het plaatsen van de carport zal de bouwdiepte 22,50m bedragen. De afstand tot de
achterkavelgrens bedraagt 28,50m.
De bouwplaats is gelegen in een goedgekeurde verkaveling. De verkavelingsvoorschriften
leggen het volgende vast:
Bouwdiepte gelijkvloers: max. 20m – bouwdiepte verdiep: max. 12m – afstand tot de
zijkavelgrenzen: min. 3m
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van de verkaveling inzake de bouwdiepte op
het gelijkvloers en de afstand tot de linkerzijkavelgrens. 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:
De carport wordt in dit specifiek geval gekoppeld aan de bestaande garage. De
gevraagde bouwdiepte is op dergelijk perceel niet storend en is vergelijkbaar met
aanpalende percelen. De afstand tot de zijkavelgrens van 0,75m is pas na een
bouwdiepte van 17m van toepassing. Er zijn gelijkaardige gevallen, waarbij de bouwheer
een losstaande tuinhuis of garage inplant tot op 0,75m van de perceelsgrens.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De bouwdiepte is vergelijkbaar met de aanpalende
woning. De aanvraag zou geen verzwarende impact op de omgeving mogen hebben.
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.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning na
afbraak bestaand bijgebouw, Brugsestraat 26.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/299
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-335
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.

De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 28/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
16/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 HULSTE,
Brugsestraat 26 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 5 AFD/HULSTE,
sectie B, nr(s) 0737W
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
na afbraak bestaand bijgebouw.
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.
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 in een zone met hoofdbestemming wonen –
menging aaneengesloten en halfopen bebouwing.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van het BPA.
Max. terreinbezetting: 50% - min. afstand tot achterkavelgrens: 8m – max. bouwdiepte
gelijkvloers 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – max. 2 bouwlagen – hellende
daken tussen 25° en 55° - afsluitingen: max. 2m hoog -

De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het BPA inzake terreinbezetting,
bouwdiepte gelijkvloers, afstand tot de achterkavelgrens, helling dak en hoogte
afsluitingen en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning na afbraak
bestaand bijgebouw.
Het perceel is gelegen langs de Brugsestraat en de achterzijde komt uit in een private
garageweg.
Het gaat om een rijwoning, waarvan het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met
deels een zadeldak en deels een lessenaarsdak. Tegen een gedeelte van de achtergevel
werd een achterbouw geplaatst, bestaande uit één bouwlaag met deels plat dak en deels
lessenaarsdak. De achterbouw werd geplaatst tot tegen de rechterperceelsgrens. Bij deze
rechterbuur bevindt zich een gelijkaardige achterbouw, doch volledig met plat dak. De
totale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 22,65m.
De achterbouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe gelijkvloerse aanbouw,
bestaande uit één bouwlaag met plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3,15m. Dit naar
analogie met de bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens. De nieuwe achterbouw
heeft een oppervlakte van 44,1m² en bevat een garage. De geplande uitbreiding sluit
qua materialisatie en uitzicht aan met de achtergevel van de bestaande
ééngezinswoning. De bouwdiepte op het gelijkvloers wijzigt niet.
De terreinbezetting zal na de werken 76% bedragen.
De tuinmuur op de achterste perceelsgrens wordt deels aangepast om het inrijden in de
garage te vereenvoudigen en wordt opgetrokken tot een hoogte van 3,15m om een
uniform uitzicht te bekomen. In analogie met de reeds vergunde tuinmuren op het
grondgebied Harelbeke wordt de max. hoogte vastgelegd op 2m.
Het bestaande dakvolume van het hoofdvolume wordt eveneens aangepast. De ruimte
die ontstaat tussen de ene dakvlak van het zadeldak en het dakvlak van het
lessenaarsdak wordt opgevuld, zodat die ruimte bruikbaar wordt . Het geheel krijgt dan
aan de achterzijde van de woning een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 5,70m.
Intern worden de ruimtes heringedeeld. Het uitzicht van de voorgevel wijzigt niet.
De bouwplaats is gelegen in het BPA nr. 38 “Dorpskom Hulste” in een zone met
hoofdbestemming wonen – menging aaneengesloten en halfopen bebouwing.
De voorschriften leggen het volgende vast:
Max. terreinbezetting: 50% - min. afstand tot achterkavelgrens: 8m – max. bouwdiepte
gelijkvloers 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – max. 2 bouwlagen – hellende
daken tussen 25° en 55° - afsluitingen: max. 2m hoog De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het BPA inzake terreinbezetting,
bouwdiepte gelijkvloers, afstand tot de achterkavelgrens, helling dak en hoogte
afsluitingen 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 het BPA en dat anderzijds de algemene
strekking van het plan gerespecteerd blijft.

•
•

•

•

De afwijking op de dakhelling is plaatselijk. Het dakvolume, dat zichtbaar
is vanaf de straatzijde is hellend.
De afwijking op de achterkavelgrens is in feite een bestendiging van de
bestaande toestand. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt nu ook
plaatselijk 0m.
De afwijking op de terreinbezetting is te motiveren . Het gaat om een
perceel van 307m², waardoor de maximale terreinbezetting van 50%
nogal snel overschreden wordt. Er blijft na de verbouwing nog ¼ open
ruimte/tuin over en dat is voldoen in de kern van de deelgemeente.
De afwijking op de bouwdiepte op het gelijkvloers is plaatselijk en komt
door het bevestigen van de garage aan het hoofdvolume en door de
configuratie van het perceel.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De omgeving, nabij de kern, wordt gekenmerkt door
eerder kleinere percelen met een hoge terreinbezetting. Het project is verenigbaar met
de plaatselijke toestand. 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, het voorzien in een regenwaterput en infiltratieput.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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 tuinmuur op de achterkavelgrens mag maar 2m hoog zijn.
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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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.

28

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): de afbraak van bestaande rundveestal en heroprichten van
poolhouse met berging en stalling + renovatie van bestaande woning tot
vakantiewoning, Darmstraat 25 - 8531 BAVIKHOVE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/276
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-311
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) met als adres Marialoopsesteenweg 27A - 8700 Tielt, ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 28/10/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
22/11/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 Bavikhove,
Darmstraat 25 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 4
AFD/BAVIKHOVE, sectie B, nr(s) 0469B, 0469D, 0469E, 0470
Het betreft een aanvraag tot afbraak van bestaande rundveestal en heroprichten
van poolhouse met berging en stalling + renovatie van bestaande woning tot
vakantiewoning.
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. Er is een voorwaardelijk gunstig advies d.d.
21.12.2016 voor het bouwen van een poolhouse met berging en stalling en er is een
voorwaardelijk gunstig advies d.d. 21.12.2016 voor de verbouwing woning tot
vakantiewoning.
Er werd advies gevraagd aan het departement Landbouw. Er werd op 22.12.2016 een
gunstig advies verleend.

Er werd advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd op 14.12.2016
een gunstig advies verleend.
Er werd op 22.11.2016 advies gevraagd aan de dienst Toerisme. Er werd binnen de
wettelijk vastgelegde termijn geen advies ontvangen.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het RUP “Landelijk Gebied rond het Bavikhove en Hulste”,
vastgesteld door de Deputatie d.d. 19.03.2009 is een zone voor agrarisch gebied. De
site is niet aangeduid als waardevolle gebouwengroep.
Vermits de aanvrager geen landbouwer is, moeten de voorschriften voor
ééngezinswoningen en hun bijgebouwen worden gevolgd:
Voor woningen wordt toegelaten:
- onderhouds- en instandhoudingswerken
- verbouwen
- herbouwen op dezelfde plaats
- uitbreiden en combinaties hiervan
Mits:

-

Het totale bruto-volume blijft beperkt tot 1.000m³
De volumevermeerdering blijft beperkt tot 100%
De uitbreiding gebeurt op een compacte manier: aansluitend en fysisch
één geheel vormend met de bestaande bebouwing.
Het RUP laat een recreatieve nevenfunctie toe, maar er moet advies
worden gevraagd aan Toerisme Vlaanderen.

Voor bestaande bijgebouwen wordt toegelaten:

-

Behoud
Instandhoudingswerken
Verbouwingen zonder uitbreiding indien de esthetische waarde verhoogt
Herbouwen met hetzelfde volume en op dezelfde plaats.

De aanvraag tot het slopen van de rundveestal en het heroprichten van poolhouse met
berging en stalling is conform de voorschriften van het Gemeentelijk RUP. Het nieuwe
bijgebouwd wordt opgetrokken op dezelfde plaats, en is kleiner van volume.
De aanvraag voor het verbouwen van de vakantiewoning, vermits het bouwvolume van
de woning behouden blijft, is conform de voorschriften van het gemeentelijke RUP, met
uitzondering van het feit dat de hoofdfunctie wonen wordt gewijzigd in de hoofdfunctie
recreatie.
Om deze functie vergund te krijgen wordt er beroep gedaan op het Provinciaal RUP
‘Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium’ - Deputatie 25.06.2015
De site kreeg in het Provinciaal RUP de overdruk solitaire vakantiewoning.
Het RUP laat in de gebiedscategorie landbouw een solitaire vakantiewoning toe en voor
zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen functies zijn vergund, die enkel
mogelijk zijn als complementaire functie bij een residentiele woonfunctie.

Onder een solitaire vakantiewoning wordt begrepen: een vakantiewoning, niet gekoppeld
aan een residentiële woonfunctie of een actief landbouwbedrijf.
De vakantiewoning heeft een goede bereikbaarheid. In de nabijheid bevinden zich een
aantal gewestwegen. Er wordt voorzien in een kwalitatieve buitenruimte. Er is voldoende
parkeerplaats op eigen terrein. De vakantiewoning en de poolhouse met stalling hebben
een zekere beeldkwaliteit.
De aanvraag is conform de voorschriften van het PRUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de afbraak van een bestaande rundveestal en heroprichten van
poolhouse met berging en stalling + renovatie van bestaande woning naar
vakantiewoning.
Het betreft een voormalige landbouwsite, met daarop een landbouwbedrijfswoning en
een rundveestal met berging. De landbouwactiviteiten zijn stopgezet.
De woning bevindt zich op circa 105m van de openbare weg en is toegankelijk via een
oprit die aansluit op een open verharde betonplaat die zich tussen de woning en de
rundveestal bevindt. De rundveestal ligt op circa 15m rechts achter de woning en ligt
tussen de omringende weides.
De alleenstaande woning werd in de jaren ’70 opgetrokken in een landelijke stijl en
bestaat uit één bouwlaag met kamers onder het dak.
De aanvrager wenst de functie van de woning te wijzigen in vakantiewoning. Het
bouwvolume van de woning blijft behouden. Wel wordt er binnen het gebouw een aantal
structurele ingrepen uitgevoerd, zoals het verwijderen van dragende muren in functie
van de indeling van de vakantiewoning.
De rundveestal wordt wel gesloopt en op diezelfde plaats, maar met een kleinere
oppervlakte komt een nieuw gebouw. In het langgerekt gebouw wordt een poolhouse
ondergebracht, met de bijhorende zit- en ontspanningsruimte, infraroodcabine,
zwemspa, sanitair blok, open terras, maar ook een stalling met bijhorende berging en
hooizolder in functie van de weidedieren uit de omringende weiden.
De kroonlijsthoogte van de poolhouse en stalling varieert tussen de 2,20m en de 3,17m.
De nokhoogte zal 7,20m bedragen.
De te slopen rundveestal had een volume van 3191m³, die van de poolhouse met stalling
bedraagt 1.729,65m³
De bestaande betonplaat wordt een stuk opgebroken en tussen de betonplaat en de
woning wordt een parkingzone uitgewerkt in grasdallen. Tevens is er aandacht voor
groenaanleg rondom de vakantiewoning en de poolhouse. De bomenrij die wordt
aangeplant links van de woning, parallel met de perceelsgrens, moet worden aangelegd
in overleg met de aanpalende tuinbouwer. De bomen te dicht bij de serres plaatsen zou
kunnen leiden tot grote schaduwvorming, wat te mijden is bij serreteelt.
Het ontwerp moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
toegankelijkheid.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De vakantiewoning heeft een goede bereikbaarheid. In
de nabijheid bevinden zich een aantal gewestwegen. Er wordt voorzien in een

kwalitatieve buitenruimte. Er is voldoende parkeerplaats op eigen terrein. De
vakantiewoning en de poolhouse met stalling hebben een zekere beeldkwaliteit.
Er zou geen verzwarende impact op de aanpalende bebouwing en bij uitbreiding op de
omgeving mogen zijn. 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 regenwaterputten
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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 beide adviezen van de Brandweer d.d. 21.12.2016
dienen strikt te worden nageleefd.
Het ontwerp moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid.
De bomenrij die wordt aangeplant links van de woning, parallel met de
perceelsgrens, moet worden aangelegd in overleg met de aanpalende tuinbouwer.
De bomen te dicht bij de serres plaatsen zou kunnen leiden tot grote
schaduwvorming, wat te mijden is bij serreteelt.
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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 verbouwen van een woning, Vlaanderenlaan 75.

Formulier I

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/321
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-361
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 15/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
5/01/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Vlaanderenlaan 75 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0410X 14.
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.
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 het verbouwen van een woning.
Het gaat om een alleenstaande woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit 2 bouwlagen
met een hellend dak. De woning werd iets hoger dan het maaiveld ingeplant, zodat de
woning volledig onderkelderd is. Tegen de volledige achtergevel van de woning werd een
veranda met afdak geplaatst. De huidige bouwdiepte bedraagt 10m.
De bouwheer wenst de veranda met afdak te slopen en te vervangen door een nieuwe
uitbreiding. De uitbreiding situeert zich zowel over de kelderverdieping, het gelijkvloers
als het verdiep. De uitbreiding wordt afgewerkt met een plat dak. Door de uitbreiding
bedraagt de bouwdiepte op het gelijkvloers 10,30m en op het verdiep 10,80m. De
afstand tot de achterkavelgrens bedraagt min. 15m. De vrije zijstrook aan de rechterkant
vermindert wel van 4m naar 3m.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De gevraagde bouwdiepte is niet buitengewoon en is
gelijkaardig aan die van de aanpalende bebouwing. Na de werken blijft de bouwheer
beschikken over voldoende openruimte achter de woning. 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.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel. Omdat de uitbreiding < 40m² bedraagt hoeft de
aanvraag niet te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwater.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 verbouwen & uitbreiden van een ééngezinswoning,
Wijdhagestraat 84.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/319
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-359
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 15.12.2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
5.01.2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Wijdhagestraat 84 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1382R
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen & uitbreiden van een
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 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 39 “Eiland-Oost”
– MB 24.03.1987 in een zone voor wonen – menging aaneengesloten en halfopen
bebouwing.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de voorschriften van het BPA.
De voorschriften bepalen: max. terreinbezetting 70% - inplanting t.o.v. rooilijn: min. 5m
– afstand tot achterkavelgrens: min. 8m – bouwdiepte gelijkvloers: max. 20m – hellende
daken tussen 35° en 55°.
Bij de toelichting van de dakhelling wordt vermeld dat vanaf de achtergevel van de
verdieping is voor de gelijkvloerse bebouwing ook een plat dak toegelaten.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen
met een hellend dak. Tegen de linkerzijgevel werd een berging gebouwd, bestaande uit
één bouwlaag met plat dak. Die berging vormt één geheel met de aanbouw die werd
gebouwd tegen de achtergevel van het hoofdvolume. Die aanbouw bestaat dus uit één
bouwlaag met plat dak. Tegen een deel van de aanbouw werd nog een annex
opgetrokken bestaande uit één bouwlaag met een lessenaarsdak.
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 17,05m
Achteraan het perceel staat een garage/tuinberging, die wordt ontsloten via een private
garageweg.
Het hoofdvolume wordt behouden, de achterbouw wordt volledig vernieuwd en
uitgebreid. De nieuwe achterbouw wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte
bedraagt 3,20m. De bouwdiepte bedraagt na de werken 17,12m.
Het bestaande buitenparement van de woning wordt afgebroken, zodat ruimte ontstaat
voor het grondig isoleren van de muren en het voorzien van een nieuw buitenparement.
Het parement wordt grijs-zwart van kleur. De voorgevel komt hierdoor 7cm vooruit ten
opzichte van de huidige situatie. Door de aanwezigheid van een voortuinstrook wordt
hierdoor geen ruimte van het voetpad weggenomen.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. De bouwdiepte wordt als het ware behouden. Er blijft
voldoende open ruimte / tuin over achter de woning. De nieuwe achterbouw is van
zodanige aard dat zij geen verzwarende impact heeft op de aanpalende panden en bij
uitbreiding op 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.

Gelet op het gescheiden rioolstelsel en de regenwaterput van 5000L.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31.01.2017 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.

Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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.

31

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.
(geschrapt)E: het verbouwen van een woning, Meersstraat 25.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/320
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-358
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 15.12.2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
5.01.2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE,
Meersstraat 25 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE,
sectie B, nr(s) 0119F 2, 0119V
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning.
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 RUP “Zonevreemde woningen stedelijk gebied Harelbeke –
deelplan landbouwgebied aansluitend bij de Gavers”, vastgesteld door de Deputatie d.d.
12.03.2009, is een zone voor gemengde woonclusters met beperkte mogelijkheden.
De voorschriften bepalen dat in deze zone enkel wonen en landbouw als hoofdfunctie zijn
toegestaan. Wonen en landbouw zijn er complementair en krijgen gelijke
ontwikkelingsmogelijkheden. Het creëren van bijkomende woongelegenheden wordt niet
toegestaan.
Bebouwing voor wonen is toegelaten mits:

-

Vrije zijstrook is minimaal 3m.
Appartementsbouw is verboden.
De bebouwing is maximum 2 bouwlagen hoog met eventueel een hellend
dak erbovenop.
De bebouwing mag geen duidelijk aantoonbare hinder veroorzaken voor
de aanpalenden (lichtinval, schaduwslag, inkijk, visuele hinder,….)

Er wordt voorzien in voldoende groen zowel naar het open landschap als naar de
openbare weg. De woning staat op voldoende afstand van de aanpalende percelen om
geen gevolgen te hebben inzake afname (zon)licht. De afstand van de verbouwde woning
tot de aanpalende woningen is zeker ruim voldoende om geen inkijk te hebben.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning.
Het gaat om een alleenstaande woning, die op circa 50m achter de rooilijn staat. De
woning is bereikbaar via een private oprit. De woning bestaat uit één bouwlaag met
zadeldak. De huidige kroonlijsthoogte bedraagt 2,50m en de nokhoogte 5,39m. De
bouwdiepte bedraagt 8,97m en plaatselijk door het overdekt terras 14,20m.
De bouwheer wenst de gevels een stuk op te metselen en het huidig zadeldak wordt
vervangen door verschillende dakoppervlakken. Op die manier wordt onder het nieuwe
dak een bruikbare verdieping gecreëerd. De minimale kroonlijsthoogte bedraagt 2,40m
en de maximale kroonlijsthoogte bedraagt 3,30m. De maximale nokhoogte bedraagt
8,53m. De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 17,50m.
Er wordt rondom de woning isolatie aangebracht en een nieuwe parementsteen. Het gaat
om een rood-bruingenuanceerde baksteen ‘papesteen’.
Het volume van de woning bedraagt na de werken 1361,9m³.
Samen met de verbouwingswerken zal ook de omgeving aangepakt worden. De oprit
wordt wat kronkelend aangelegd in plaats van de bestaande rechte oprit. Er worden

nieuwe bomen aangeplant langs de toegangsweg en aan de rechterzijde komt een
boomgaardje in combinatie met kleinhouten struiken.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De woning staat op voldoende afstand van de
aanpalende percelen om geen gevolgen te hebben inzake afname (zon)licht. De afstand
van de verbouwde woning tot de aanpalende woningen is zeker ruim voldoende om geen
inkijk te hebben.
Het project is ook verenigbaar met de plaatselijke toestand. 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 septische putten en de bestaande regenwaterput
van 10.000L. De overloop van de regenwaterput is verbonden met de bestaande vijver.
De vijver is ruim voldoende als buffering.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31.01.2017 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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 5 woningen en 2 carports, Bijenetersstraat
23-25-27-29-31 - 8530 HARELBEKE.

Formulier I

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/317
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-356
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 14/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
5/01/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Bijenetersstraat 23-25-27-29-31 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1452K 4.
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 5 woningen en 2 carports.
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 Bistierlant. De bouwplaats is gelegen in een zone voor stedelijk
woongebied.
Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er op datum van 01.02.2011
een goedgekeurde verkavelingswijziging Bistierland met ref. 5.00/34013/1176.2 –
loten nrs. 132A, 133A, 134A, 135A en 136A.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van de verkaveling.
De woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone: type III: Drieen tweegevelwoning in groepsverband met of zonder garage in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 11,50m –
dakhelling: max. 50° - terras max. 25m² één bijgebouw type carport: max. 21m² - de langste zijde van het bijgebouw is nooit
langer dan 2x de kortste zijde – kroonlijsthoogte is max. 3,50m.

Het ontwerp is conform de voorschriften van de verkaveling, met uitzondering van de
carports. De langste zijde bedraagt respectievelijk 6,15m en 6,85m en de kortste zijde
3m. Dit voldoet niet aan het voorschrift dat de langste zijde van het bijgebouw nooit
langer is dan 2x de kortste zijde. De carports moeten worden aangepast zodat dit wel het
geval zal zijn. De langste zijde kan bijvoorbeeld worden beperkt tot 6m.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het bouwen van 5 woningen en 2 carports.
De woningen worden opgetrokken in Bistierland en vormen één van de vele projecten
binnen een grote verkaveling. Alle loten liggen volledig op het grondgebied van
Harelbeke.
Het gaat om 2 halfopen woningen en 3 rijwoningen. De 3 rijwoningen hebben een
inpandige garage. De 2 halfopen woningen hebben telkens een carport.
De woningen worden ingeplant op min. 3m achter de rooilijn, de garages op 6m. De
woningen zijn een menging van één en twee bouwlagen met een hellend dak. De
bouwdiepte bedraagt max. 12m. De kroonlijsthoogte bedraagt aan de voorzijde min.
3,90 m en max.5,50 m en de nokhoogte bedraagt max. 9,90m. De dakhelling bedraagt
max. 45°.
De carport op lot 132A heeft een oppervlakte van 18,45m² en de carport op lot 136A
heeft een oppervlakte van 20,55m². De carport is langs 2 zijden open en heeft een plat
dak. De max. bouwhoogte bedraagt 2,70m. Op de perceelsgrenzen wordt een gemetste
muur voorzien.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De aanvraag is conform de verkavelingsvoorschriften,
mits de carports worden aangepast, zodat wordt voldaan aan de regel de langste zijde
van het bijgebouw is nooit langer is dan 2x de kortste zijde. De langste zijde kan
bijvoorbeeld worden beperkt tot 6m.
De woningen sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Er is geen verzwarende
impact op de omgeving en het project is ook verenigbaar met de plaatselijke
toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Er wordt voorzien in een gescheiden rioolstelsel en een regenwaterput van 7000L.
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.
De afwatering van de verkaveling Bistierland op grondgebied Deerlijk en Harelbeke werd
opgenomen in de watertoets van gan
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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 carports moeten worden aangepast, zodat wordt voldaan aan de regel de
langste zijde van het bijgebouw is nooit langer is dan 2x de kortste zijde. De
langste zijde kan bijvoorbeeld worden beperkt tot 6m.
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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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 2 woningen en 2 carports, Bijenetersstraat
19-21 - 8530 HARELBEKE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/318
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2016-357
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 14/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
5/01/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Bijenetersstraat 19 - 21 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1452K 4

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 woningen en 2 carports.
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 Bistierlant. De bouwplaats is gelegen in een zone voor stedelijk
woongebied.
Voor het gebied waarin de aanvraag gelegen is, bestaat er op datum van 01.02.2011
een goedgekeurde verkavelingswijziging Bistierland met ref. 5.00/34013/1176.2 –
loten nrs. 130A en 131A.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van de verkaveling.
De woningen zijn gelegen in een goedgekeurde verkaveling in een zone: type II:
Koppelbouw met of zonder garage in het hoofdgebouw.
De verkavelingsvoorschriften leggen het volgende vast:
Max. bouwdiepte gelijkvloers: 15m – max. bouwdiepte verdieping: 12m – achtertuin
bedraagt min. 8m – bouwvrije zijstrook: min. 3m – max. 2 bouwlagen – min.
kroonlijsthoogte: 2,30m – max. kroonlijsthoogte: 6,50m – max. nokhoogte: 12,50m –
dakhelling: max. 50° - standvensters en dakkapellen tot max. 50% van de noklengte –
voorgevels max. 1,5m van elkaar verwijderd - terras max. 25m² één bijgebouw: max. 30m² - de langste zijde van het bijgebouw is nooit langer dan 2x
de kortste zijde – kroonlijsthoogte is max. 3,50m.
Het ontwerp is conform de voorschriften van de verkaveling, met uitzondering van de
carport op lot 131A. De langste zijde bedraagt 6,15m en de kortste zijde 3m. Dit voldoet
niet aan het voorschrift dat de langste zijde van het bijgebouw nooit langer is dan 2x de
kortste zijde. De langste zijde moet wordt beperkt tot 6m.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het bouwen van 2 woningen en 2 carports.
De woningen worden opgetrokken in Bistierland en vormen één van de vele projecten
binnen een grote verkaveling. Alle loten liggen volledig op het grondgebied van
Harelbeke.
Het gaat om 2 halfopen woningen, met elk een carport, achteraan het perceel.

De ene woningen worden ingeplant op 3m achter de rooilijn en de andere op 4m achter
de rooilijn. Beide woningen bestaan uit één bouwlaag met een hellend dak. De
bouwdiepte bedraagt max. 11,85m. De kroonlijsthoogte bedraagt aan de voorzijde min.
3,27m en max.4,27m en de nokhoogte bedraagt max. 9,50m. De dakhelling bedraagt
max. 45°.
De carport bij lot 130A heeft een oppervlakte van 24,50m², de andere carport, bij lot
131A heeft een oppervlakte van 18,45m². De carport is langs 2 zijden open en heeft een
plat dak. De max. bouwhoogte bedraagt 2,70m. Op de perceelsgrenzen wordt een
gemetste muur voorzien.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de
vormgeving geen afbreuk aan de omgeving. De aanvraag is conform de
verkavelingsvoorschriften, mits de langste zijde van de carport op lot 131A te
beperken tot 6m. De woningen sluiten aan bij de bebouwing in de omgeving. Er is
geen verzwarende impact op de omgeving en het project is ook verenigbaar met de
plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Er wordt voorzien in een gescheiden rioolstelsel en een regenwaterput van 7000L.
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.
De afwatering van de verkaveling Bistierland op grondgebied Deerlijk en Harelbeke werd
opgenomen in de watertoets van gans het gebied. De daarin opgenomen
regenwaterafvoer houdt rekening met de oppervlakte van de woningen, opritten en
terrassen van alle woningen van de eerste en tweede fase.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 31/01/2017 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:
Van de carport op lot 131A bedraagt de langste zijde 6,15m en de kortste zijde
3m. Dit voldoet niet aan het voorschrift dat de langste zijde van het bijgebouw
nooit langer is dan 2x de kortste zijde. De langste zijde moet wordt beperkt tot
6m.
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.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke

rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
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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Bouwberoep bij de Deputatie door (geschrapt) tegen de
stedenbouwkundige weigering afgeleverd door het Schepencollege d.d.
13.12.2016 aan (geschrapt) voor het ontbossen en reliëfwijziging,
Muizelstraat z/n - 8531 HULSTE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het Schepencollege heeft op 13.12.2016 de stedenbouwkundige aanvraag op naam van
(geschrapt) voor het ontbossen en reliëfwijziging, Muizelstraat z/n – 8531 HULSTE
geweigerd.
De aanvraag werd geweigerd omwille van het verdwijnen van een belangrijk bosrelict,
zowel op historisch vlak, landschappelijk vlak en biologisch vlak. Bovendien was de
reliëfwijziging in strijd met het RUP “Hoog-Walegem – Klein-Harelbeke”.
Het beroepsschrift meldt o.a.:
• De historische waardevolheid is relatief: het bosrelict ligt op de Ferrariskaart
niet in een als bos identificeerbare zone. Bossen waren in het verleden geen
uitzondering, maar eerder de regel. De volledige omgeving bestaat op deze
kaart uit bossen. Het is onterecht de aanvrager de mogelijkheid om te
ontbossen om historische redenen te nemen. Ook kan met zekerhied worden
gezegd dat de bomen niet dateren van deze periode. Het betreft populieren
met een leeftijd van circa 25 jaar. Het is geen historisch bos. Bovendien kan
gesteld worden dat de aanvraag vanuit historisch oogpunt verantwoordbaar
is daar de Ferraris-kaart bomenrijen voorziet langs de percelen. De
aanvraag stemt hiermee overeen want er zal een bomenrij aangeplant
worden ter compensatie.
• De biologische waardevolheid is relatief: het gebied is niet gewaardeerd als
biologisch zeer waardevol. Het Agentschap Natuur en Bos gaat akkoord met
de ontbossing. Mocht het echt een waardevol bos zijn, dan zou er geen
gunstig advies verleend worden. Het betreft Canadese populieren en die zijn
niet uitzonderlijk waardevol.
• Het perceel ligt in agrarisch gebied. De ontbossing leidt ertoe dat de
bestemming wordt gerealiseerd.
• Er is geen verstoring van het evenwicht in burenhinder;
• Het landschappelijk belang: De bufferende functie wordt nu al gerealiseerd
door de bomenstrook langsheen het kanaal Roeselare-Leie. Ook zijn er

•

•

groenschermen rond de pluimveebedrijven. De aanplant van een bomenrij is
gunstig voor accentueren van het landschappelijk karakter.
De ontbossing zorgt voor een hoogwaardiger landbouwperceel. De ontboste
zone zal worden ingezet in de landbouwsector. Er zal niet worden op
gebouwd. Er is dus geen vermindering van de open ruimte.
Het RUP sluit niet uit dat een reliëfwijziging kan worden besproken met de
milieuambtenaar. Een reliëfwijziging is dus niet uitgesloten volgens het RUP.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het bouwberoep door (geschrapt) tegen de
stedenbouwkundige weigering afgeleverd door het Schepencollege d.d. 13.12.2016 aan
(geschrapt) voor het ontbossen en reliëfwijziging, Muizelstraat z/n - 8531 HULSTE.
Artikel 2:
Het college wenst gehoord te worden.
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Masterplan Bavikhove Dorp West. Voorbereiding infomoment.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 18.01.2017 ging het projectteam omtrent de inrichting van de site Bavikhove door
waar 4 scenario’s aan de verenigingen en stad werden voorgelegd.
Bij de verwerking van de resultaten door het ontwerpteam op 25.01.2017 werd duidelijk
dat 2 scenario’s, met name verspreid en groen als favorieten naar voor kwamen.
Evenwel werd bij het groene scenario vooral de omgeving en compact gebouw
gewaardeerd, maar waren er geen positieve opmerkingen over inrichting gebouwen en
parking. Opvallend was ook dat als verspreid de eerste keuze was, herbruik meestal de
tweede was, idem voor resp. groen en sportpark.
Het ontwerpteam kiest er voor om groen, verspreid en sportpark te herwerken tot 2
scenario’s binnen de beperkte tijdspanne, rekening houdend met de opmerkingen, maar
toch verschillend genoeg om reacties te krijgen. Het scenario herbruik heeft wel een
groot aantal tweede keuzes, maar door het grote aantal negatieve opmerkingen en de
wellicht grote kost, ziet het ontwerpteam dit niet als realistisch om aan de bevolking als
keuze voor te leggen.
Het infomoment op 06.02.2017 wordt voorzien als een algemeen toelichtend deel over
het procesverloop tot op heden, gevolgd door vrije raadpleging van 2 mogelijke
scenario’s waar de bevolking positieve en negatieve punten mag op plakken. Er wordt op
het bevolkingsmoment gefocust op de omgeving, plaatsing gebouwen en aanduiding
functies en minder op de concrete inrichting van de gebouwen, gezien het doelpubliek nu
niet alleen de verenigingen zijn.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van het projectteam d.d. 18.01.2017.
Artikel 2:
Het college gaat akkoord om niet verder te werken met het scenario herbruik, en om de
overige 3 scenario’s te herwerken tot 2 (zonder naam) om voor te leggen op het
bevolkingsmoment.
Artikel 3:
Na het bevolkingsmoment wordt verder gewerkt naar een geprefereerd scenario en zal
dit, wellicht in verschillende fasen, aan het college ter beslissing voorgelegd worden
vooraleer verder te werken aan een concreter inrichtingsvoorstel.
Patrimonium
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PPS Marktcentrum. Verslag stuurgroepvergadering van 16.01.2017 en
kennisname van de volgende stuurgroep op 21.02.2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Conform het in zitting van 19.01.2016 goedgekeurde ‘Plan van Aanpak en de
Organisatiestructuur’ vonden reeds diverse stuurgroepvergaderingen plaats in de loop
van 2016.
Het laatste stuurgroepoverleg dateert van 17.01.2017 en het verslag wordt thans ter
kennisgeving aan het college voorgelegd.
Het eerstkomend kwaliteitskamer-overleg is gepland op 30.01.2017.
Het eerstkomend stuurgroep-overleg is gepland op 21.02.2017.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van 17.01.2017.
Artikel 2:

Het college neemt tevens kennis van de voorliggende overlegdatum van de
eerstvolgende stuurgroep op 21.02.2017.
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Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter
hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de
verkaveling Tramstatie). Proces-verbaal van sluiten van het openbaar
onderzoek inzake het ontwerp van rooilijnplan.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad stelde in zitting van 19 december 2016 het rooilijnplan van landmeter
Verbuere van 15 september 2016 voorlopig vast inzake de wijziging aan delen van de
voetwegen nr.29 (Hulste) en nr.28 (Bavikhove), eveneens als Doornhoutsevoetweg
gekend. Dit ontwerp van rooilijnplan werd opgemaakt conform de bepalingen van het
besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van de nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Binnen de 30 dagen na voormelde beraadslaging werd een 30dagen durend openbaar
onderzoek georganiseerd overeenkomstig voormeld besluit. Dit openbaar onderzoek
startte op 23.12.2016 en liep tot en met 23.01.2017 en werd aldus aangekondigd:
• aanplakking aan het stadhuis en ter plaatse (minstens aan het begin-en eindpunt
van het te wijzigen wegdeel)
• een bericht op de stadswebsite
• een bericht in het Belgisch Staatsblad
• een afzonderlijke mededeling (met aangetekend schrijven) aan de eigenaars van
de percelen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijnplan :
(geschrapt)
• een afzonderlijke mededeling (met aangetekend schrijven) aan de eigenaars van
de percelen die palen aan de weg :
(geschrapt)
• een afzonderlijke mededeling bij brief dd. 20.12.2016 aan de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen.
De aankondiging van dit openbaar onderzoek vermeldde het volgende:
• waar de beraadslaging van 15.09.2016 en het ontwerp-rooilijnplan ter inzage ligt.
Dit is op het stedelijk departement Grondgebiedszaken (cel Patrimonium) in het
stadhuis, Marktstraat 29 en dit tijdens de gekende openingsuren.
• de begin-en einddatum van het openbaar onderzoek (zie besluit)
• het adres waar de opmerkingen en bezwaren naar toe gestuurd moeten worden of
kunnen worden afgegeven; en de te volgen formaliteiten. De opmerkingen en
bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de
stad verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs
op het stedelijk departement Grondgebiedszaken (cel Patrimonium) tijdens de
gekende openingsuren.
Binnen de 60 dagen na het einde van dit openbaar onderzoek dient de gemeenteraad
definitief te beraadslagen en –in voorkomend geval- het rooilijnplan definitief vast te
stellen. Bij het definitief vaststellen van het rooilijnplan kunnen (ten opzichte van het
voorlopig vastgesteld plan) er alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn
op of voortvloeien uit de bezwaren en opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens dit
openbaar onderzoek.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Het komt vervolgens aan de raad toe om over te gaan tot de definitieve vaststelling van
het rooilijnplan inzake ‘Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste
(ter hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling
Tramstatie)’.
Er wordt verwezen naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, en de daaropvolgende wijzigingen aan deze
wet
-het decreet van 4 april 2014 houdende de wijziging van diverse decreten met betrekking
tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid (inclusief : verplichte opmaak
van een rooilijnplan bij voetwegwijzigingen)
-het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen
- het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43§ 2.12
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
-De raadsbeslissing van 19.12.2016 houdend het Wijzigen van de Doornhoutsevoetweg
-de collegebeslissing van 20.12.2016 houdend het openen van het openbaar onderzoek
voor voormeld voetwegdosssier. Dit onderzoek liep van 23.12 tot en met 23.01.2017.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van Burgemeester en schepenen verklaart voor gesloten het openbaar
onderzoek, dat liep vanaf 23 december 2016 tot en met 23 januari 2017, betreffende het
ontwerp van rooilijnplan inzake ‘Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te
Hulste (ter hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de
verkaveling Tramstatie)’.
Artikel 2:
Het College van Burgemeester en schepenen bevestigt dat bedoeld openbaar
onderzoek ter plaatse én aan het stadhuis werd aangeplakt vanaf 23 december
2016 tot en met 23 januari 2017. De betrokken aangelanden werden over dit
openbaar onderzoek ingelicht bij brief dd. 21 december 2016, verstuurd uit de
stadsdiensten op 21 december 2016.
Artikel 3:
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van het feit dat er geen
bezwaren werden ingediend tijdens het vooromschreven openbaar onderzoek.
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Algemene vergadering eigenaars residentie Centrum I op 07.02.2017.
Afvaardiging.

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

Bij brief van 19.01.2017 nodigt BVBA Mycro (syndicus van de residentie Centrum I,
Marktplein) de stad als mede-eigenaar uit naar de algemene vergadering voor de
‘vereniging van mede-eigenaars’ op 7.02.2017 (18u in ‘De Bron’).
Dit zijn de agendapunten:
1. Verwelkoming en vaststelling quorum
2. Samenstelling bureau: Voorzitter AV + 2 stemopnemers + goedkeuring van de agenda
3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 2016
4. Bespreking algemene rekeningen, goedkeuren boekjaar 2016
4.1. Overzicht facturen
4.2. Individuele afrekening en balans
4.3. Reservefonds
4.4. Privatieve verbruiken Caloribel: afrekening
4.5. Wanbetaling en acties
5. Décharge syndicus en beheerraad boekjaar 2016, samenstelling raad van medeeigendom
6. Aanstelling commissaris van de rekeningen
7. Budgettering en provisiebepaling 2017
8. Gebouw
8.1. Bespreking offertes vernieuwen terrassen
8.2. Voorstel verwijderen potrellen van het dak
9. Opmerkingen huurders
10. Diversen
10.1. Melding buitengewone algemene vergadering op 28 maart 2017 om 18:00 uur.
Aangezien dit de gewone algemene vergadering betreft over het globale gebouw stelt
gondgebiedszaken voor om hiertoe M.Vaniseghem af te vaardigen. Er is daarnaast op
28.03 (zie pt.10.1 hiervoor) op het stadhuis een buitengewone algemene vergadering
over het marktcentrum-project (én de aantakking hierop van centrumI) voorzien. Hiertoe
zullen –gelet op het lopend PPSproject- de burgemeester, schepen Maelfait en
beleidsmedewerkster A.Noppe- worden afgevaardigd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college beslist in antwoord op de uitnodiging van BVBA Mycro (syndicus van de
residentie Centrum I) naar de algemene vergadering voor de ‘vereniging van medeeigenaars’ op 7 februari 2017, volmacht te geven aan M. Vaniseghem om de stad hierop
te vertegenwoordigen.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Aanvraag tot het toelaten van bewegwijzering op het grondgebied
Harelbeke voor de nieuwe Campus Howest.

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

Op 24 januari ontving de verkeerscoördinator van stad Harelbeke volgende vraag:
‘Geachte heer Desmet,
Ik bezorg u hierbij een aantal documenten tot aanvraag van het plaatsen van een
wegwijzer naar de nieuwe campus The Square van Howest aan de Luipaardstraat te
Kortrijk.
Bijgevoegd vindt u volgende documenten:
-Een foto van de plaats waar we graag een wegwijzer geplaatst zien, met name langs de
Visserijkaai op het kruispunt met de Luipaardstraat
-Een liggingsplan
-Een foto van het bord dat nu al op datzelfde kruispunt staat en dat geplaatst werd door
de stad Kortrijk. De wegwijzer mag van hetzelfde type zijn.
-Ons ingevulde aanvraagformulier
-De toelating die we vanuit het Vlaams Gewest kregen voor het plaatsen van wegwijzers
langs gewestwegen
-Hieronder een mail met onze motivatie ten aanzien van het Vlaams Gewest waarin we
duiden waarom bijkomende bewegwijzering noodzakelijk is. Diezelfde motivering gaat
uiteraard ook op ten aanzien van de stad Harelbeke
We hopen dat u hiermee alle nodige informatie hebt om een dergelijke plaatsing goed te
keuren.
We zouden u dankbaar weten mocht deze aanvraag met spoed behandeld kunnen
worden gezien we reeds op 13 februari onze intrek nemen in dit nieuwe Howest-gebouw.’
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college is akkoord met de plaatsing van de wegwijzer langs de Visserijkaai op het
kruispunt met de Luipaardstraat. Deze wegwijzer dient te voldoen aan de richtlijnen van
stad Harelbeke en door de aanvrager zelf geplaatst worden.
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Herinrichten Plein Noordstraat : Plantvakken

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het bestek van de werken Deerlijkstraat – Noordstraat is het voorzien om op de 2
kopheuvels, aan het begin en het einde van het parkeereiland, van de Noordstraat een
boom te plaatsen.
Tijdens de voorbereidingswerken is echter gebleken dat er 1 leiding van Infrax en 2
leidingen van Proximus in de plantstroken liggen. De exacte locaties van die leidingen
waren voorafgaand niet gekend noch bij de stad, noch bij Infrax, noch bij Proximus.
De verplaatsing van deze leidingen zou om en bij de 25.000,00 euro kosten.

Sinds kort zijn er nieuwe richtlijnen van de groenambtenaar voor wat betreft de
ondergrond waarin bomen worden aangeplant.
De bedoeling van die richtlijnen is dat de bomen de mogelijkheid krijgen zich te
ontplooien.
Bij het behoud van de kabels op de huidige locatie kunnen die richtlijnen niet
aangehouden worden en zouden de bomen dus niet kunnen uitgroeien.
In overleg met de groenambtenaar wordt geopteerd om de kabels te laten zitten op de
huidige plaatsen en in de kopheuvels geen bomen te planten.
De groendienst zou dan zelf gepaste lage aanplantingen doen dit na beëindiging der
werken.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester gaat akkoord met het voorstel van het Departement
Grondgebiedszaken om de bomen voorzien op de kopheuvels niet te plaatsen.
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Heraanleg Marktcentrum : problematiek bestaande lindes al dan niet te
behouden.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het goedgekeurde ontwerp van Palmbout voor het nieuwe marktplein worden nieuwe
aan te planten bomen voorzien en de bestaande bomen verwijderd. De locaties van de
huidige lindes passen niet in het nieuwe concept. Ook de lindes langsheen de N43
worden verwijderd. Het departement grondgebiedszaken is zich bewust van het
historisch belang van deze lindes en heeft samen met de facilitaire dienst onderzocht als
er geen mogelijkheid was om de bestaande bomen te verplaatsen, of minstens één
symbolische boom te behouden. Na onderzoek van de bomen ter plaatse bleek dat deze
niet bijzonder zijn en te weinig waarde hebben om een verplaatsing te verantwoorden.
Door de beperkte doorwortelbare ruimte, het volledig toe-asfalteren van de omgeving en
de occasionele schade of insnoeien door de wekelijkse markt zijn de aangeplante bomen
niet kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. De enige boom die voldoende
wortelruimte had, in de groenzone langsheen de N43, en volgens het departement
Grondgebiedszaken een mooie vorm had bleek na onderzoek ter plaatse plakoksels te
hebben die op termijn een uitscheuring van de takken zal geven. De kost om een boom
met een grote kraan en kluit te verplanten tijdens de werken zelf lijkt niet op te wegen
tegen de waarde van de boom en zou eerder uit pure symboliek gebeuren. Het lijkt
aangewezen om deze middelen te investeren in een voldoende ondergrondse
wortelruimte voor de nieuwe bomen.
Bij mail van 19.03.2015 vindt Frederique Vandecasteele, departement
Grondgebiedszaken, dat het interessanter is om nieuwe bomen aan te planten. Dat zal
nog goedkoper zijn dan het verplanten en binnen enkele jaren hebben ze een omvang
die even groot is of zelfs groter zijn dan de huidige bomen, mits het aanleggen van
degelijke plantvakken.

Bij mail van 18.02.2015 vindt Yann Raes, deskundige groen, dat de huidige lindes
recupereren of verplanten waarschijnlijk wel mogelijk is, maar dat dit een grote financiële
impact zou hebben. Hij stelt voor om dit geld te investeren in de ondergrondse
groeiruimte om deze te optimaliseren voor de nieuwe bomen die aangeplant zullen
worden. Om het symbolische/emotionele aspect te respecteren kan misschien een boom
of enkele gekozen worden om ergens anders te hergebruiken als speelelement bij een
speelplein of dergelijke
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college wenst geen symbolische linde te verplanten en de nodige maatregelen te
nemen om de nieuwe bomen maximale groeimogelijkheden te geven.
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Verslag raad van bestuur Leiedal van 9.12.2016 en 23.12.2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op de raad van bestuur van Leiedal van 09.12.2016, het verslag van 23.12.2016 en de
agenda van 13.01.2017 werden volgende punten met betrekking tot Harelbeke
besproken en geagendeerd.
1. Verslag dd. 09.12.2016
A.1 Omgevingsvergunning en intergemeentelijke handhaving
A.2 Publieke ruimte als hefboom voor stads- en dorpskernvernieuwing
C.3.2 IOED: jaaractieplan 2017
2. Verslag dd. 23.12.2016
B.1.3 Vaststelling uurtarief Leiedal 2017
B.2.5 Bedrijventerreinen: stand van zaken bedrijventerreinen en actualisatie van de
prijzen vanaf 1/01/2017 t.e.m. 30/06/2017
B.2.8.4 Kortrijk/Harelbeke Evolis: groenonderhoud deel I - Vorderingsstaat 2
B.2.8.5 Kortrijk/Harelbeke Evolis: groenonderhoud deel II - Vorderingsstaat 6
B.4.1 Aankoop van het softwaresysteem “Mediahaven” voor het beheer van media
C.4 Nieuwe oproep herbestemming parochiekerken
C.5 Verslag beleidsgroep Ruimte en Leefomgeving 9/12/2016

3. Agenda dd.13.01.2017
C.1 Uitdagingen Leiedal voor 2017 en volgende (mondelinge toelichting)
D.2 Vlaio Projectoproep Bedrijventerreinmanagement: goedkeuring dossier Evolis en
toekenning subsidies (mondelinge toelichting)
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van 09.12.2016, het verslag van 23.12.2016
en de agenda van 13.01.2017 van de raad van bestuur van Leiedal en in het bijzonder
van de agendapunten met betrekking tot Harelbeke.

DEPARTEMENT FACILITY
Feestelijkheden en logistiek
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Logistiek Record Bank E3 Harelbeke op 24 maart 2017. Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op vrijdag 24 maart 2017 organiseert de organisatie K.W.C. Hand in Hand hun jaarlijkse
wielerwedstrijd E3 Harelbeke.
Voor deze 60ste editie vraagt de organisatie parkeerverbod op diverse locaties en straten.
De organisatie vraagt tevens om de heftruck en een tractor van Stad Harelbeke te
gebruiken voor hun evenement.
Volgende feestmaterialen worden aangevraagd: alle werfkasten, 8 stoelen, 4 tafels, 1
podium van 6x4, de sanitaire wagen en 1200m nadar. Hier wordt de waarborgregeling
gevolgd zoals goedgekeurd in college van 22 december 2015.
Er worden ook 14 plaszuilen en 500 meter herasafsluitingen gevraagd. Hiervoor is budget
voorzien op beleidsitem 071900 en algemene rekening 613220. Technisch medewerker
Hans Reynaert heeft offertes opgevraagd bij diverse firma’s.
Als logistieke ondersteuning vraagt de organisatie 8 personen op 23 maart 2017 voor het
plaatsen van de nadars en de herasafsluitingen. De tribune van stad Kortrijk moet dit
jaar opnieuw niet geplaatst worden. Tevens vraagt men een grove opkuis in de omgeving
en de straten na de wielerwedstrijd, op zaterdagmiddag een opkuis met veegmachine en
een volledige opkuis op 27 maart 2017.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Het college geeft neemt kennis van de logistiek inzake de 60ste E3 Harelbeke op 24 maart
2017.
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Gebruik tractoren stad Harelbeke voor het wielerevenement De Vlaamse
Pijl op 4 maart 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Sportverbond Oostwijk organiseert op zaterdag 4 maart 2017 hun jaarlijkse
wielerwedstrijd De Vlaamse Pijl.
Voor deze activiteit wenst de vereniging opnieuw gebruik te maken van de 2 tractoren
van Stad Harelbeke om de nadar(wagens) op te zetten voor aanvang van de
wielerwedstrijd en terug af te breken na de Vlaamse Pijl. De vereniging zorgt zelf voor
chauffeurs.
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Het college gaat akkoord om Sportverbond Oostwijk 2 tractoren van Stad Harelbeke te
laten gebruiken voor het verplaatsen van de nadars op zaterdag 4 maart 2017.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvragen trofeeën.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvragen tot het bekomen van trofeeën:
1) Zondag 12 februari: kampioenviering kaartersclub Comix: bekers voor 100 euro.
Prijsuitreiking in café Comix omstreeks 14u-14u30.
2) Zaterdag 4 maart: Oostwijkprijs Valère Vandenborre voor Juniores: bekers voor
100 euro. Prijsuitreiking omstreeks 16u/16u30 in de Marktstraat/Gentsestraat.
3) Zaterdag 25 maart: prijsuitreiking 17de kaarttornooi tussen 3 cafés van Bavikhove
en café van Kuurne in café De Leiehoek te Kuurne omstreeks 20 uur: 100 euro
bekers.
4) Vrijdag 5 mei: 17de Run For Fun Jogging: bekers voor 120 euro. Prijsuitreiking om
19 uur voor de jeugdjogging en om 22 u prijsuitreiking voor de volwassenen.
Organisatie: KWB-Voetbal Bavikhove.
5) Donderdag 25 mei: wielerwedstrijd Juniores – KWC De Baanbrekers: 1 beker.
Aankomst omstreeks 17u15 – ‘De Rumba’.
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Activiteitenkalender.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 25 januari
tot en met 23 februari 2017 en van de uitnodiging gericht aan het college.
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Consessie van openbaar domein. Oostwijkprijs voor Juniores op zaterdag 4
maart 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch :
Op zaterdag 4 maart 2017 wordt te Harelbeke de Oostwijkprijs Valère Vandenborre voor
Juniores gereden. Deze manifestatie – die zorgt voor een grote volkstoeloop - trekt, zo is
in het verleden gebleken, talrijke ambulante handelaars aan.
In functie van een vlot verloop van het gebeuren is het, wat de ambulante handelaars
betreft, aangewezen dat het aantal standplaatsen wordt beperkt en weloverwogen wordt
geplaatst.
De toewijzing van de standplaatsen kan daartoe het best gebeuren door de
organiserende vereniging.
Het vlot verloop kan bovendien verder worden gevrijwaard door te bepalen dat de
feitelijke aanwijzing van de standplaats dient te gebeuren in overleg met de lokale
politie.
Gelet op het voorgaande is het aangewezen de hierna vermelde ruimte in concessie te
geven aan de organiserende vereniging, zodat deze beschikt over een rechtsgrond om de
standplaatsen toe te wijzen.
Gezien het in omvang en tijd beperkt karakter van de concessie is het college van
oordeel dat de beslissing tot de bevoegdheid van het college behoort (daad van beheer
behorend tot de bevoegdheid van het college: toepassing van art. 57, par. 3, 1° van het
GD).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
-

het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57, par. 3 , 1° ;
de algemene gemeentelijke politieverordening van de stad Harelbeke,
vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 19.10.1992, diverse malen
gewijzigd en zoals thans vigerend, inzonderheid art. 254 – D5 tenten (art 258 –
263 – 264 – 265 – 267 – 270 – 271 – 273 – 276 – 280 – 281 – 282 – 283 - 284

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Met het oog op het toewijzen van de standplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten,
wordt het beheer van het openbare domein zoals aangeduid in artikel 3 en voor de duur
zoals bepaald in artikel 4, in concessie gegeven aan Sportverbond Oostwijk, met
maatschappelijke zetel te 8530 HARELBEKE, Kleine Waregemstraat 27, die de
Oostwijkprijs Valère Vandenborre voor Juniores organiseert.

Artikel 2 :
Deze concessie wordt om niet verleend. De concessie houdende vereniging kan de
betaling van een standplaatsvergoeding vragen.
De feitelijke aanwijzing van de standplaats zal gebeuren in overleg met de lokale politie.
Artikel 3 :
De concessie is toepasselijk voor de Marktstraat en de Gentsestraat en omgeving SintSalvatorkerk.
Artikel 4 :
De concessie wordt verleend op zaterdag 4 maart 2017 van 08u00 tot 19u00.
Artikel 5 :
De bepalingen van de algemene gemeentelijke politieverordening waarmee deze
beslissing verenigbaar is, alsook alle overige wettelijke, decretale en reglementaire
bepalingen, blijven onverkort van kracht.
Artikel 6 :
Afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan :
- de concessiehoudende vereniging
- de lokale politie
- het departement communicatie
- het departement facility
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Cultuur
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Dag van het woord: aanvraag stadsreceptie en stadsmedailles.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 28 juni 2016 ging het college akkoord met de organisatie en het reglement van de
poëziewedstrijd van de Dag van het Woord. Voor de praktische uitwerking hiervan vraagt
de werkgroep het volgende:
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Een stadsreceptie om 12u voor een 100-tal personen. Er werd deze editie ervoor
gekozen om slechts één stadsreceptie te organiseren in plaats van twee.
Een extra hostess vanaf 9u30 voor assistentie op het podium bij de prijsuitreiking
en het uitdelen van de dichtbundel.
9 stadsmedailles voor de laureaten van de Poëziewedstrijd Stad Harelbeke.

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Collegebeslissing van 28 juni 2016: organisatie en reglement poëziewedstrijd 2017.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord om naar aanleiding van de Poëziewedstrijd van de Dag van het
Woord het volgende te voorzien:
-

Een stadsreceptie om 12u voor een 100-tal personen. Er werd deze editie ervoor
gekozen om slechts één stadsreceptie te organiseren in plaats van twee.
Een extra hostess vanaf 9u30 voor assistentie op het podium bij de prijsuitreiking
en het uitdelen van de dichtbundel.
9 stadsmedailles voor de laureaten van de Poëziewedstrijd Stad Harelbeke.

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Stedelijk basisonderwijs. Aanstellen tijdelijke leerkracht in korte
vervanging.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) vast benoemde leerkracht aan de stedelijke basisschool Noord is afwezig op
maandag 23 januari 2017 wegens bijscholing.
(geschrapt) wordt voorgesteld als tijdelijke leerkracht voor 24/24ste in korte vervanging.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

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

-

convenant Korte vervanging dd. Gemeenteraad december 2014

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

Stelt (geschrapt) tijdelijk aan in korte vervanging als onderwijzeres aan de stedelijke
basisschool Noord op 23 januari 2017 voor 24/24ste ter vervanging van (geschrapt)
titularis op bijscholing.
SAMW
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Vervanging leerkracht woord wegens ziekte.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij afwezigheidsattest van (geschrapt) waarbij haar een ziekteverlof werd toegekend
voor de periode van 9 januari 2017 tot en met 27 januari 2017;
Door het ziekteverlof dienen er in totaal 11 lesuren te worden vervangen:
(geschrapt) kunnen de vervanging opnemen voor de vermelde periode en het vermeld
aantal uren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het decreet, dd. 27.03.1991, betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde Psycho Medisch Sociale Centra;

-

Besluit van de Vlaams Executieve, dd. 29.04.1992, betreffende de ter
beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of weddetoelage;

-

De regelgeving van het nieuwe gemeentedecreet 15.07.2005.

-

Het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, titel V, hoofdstuk IV
betreffende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs;

-

Het Besluit van de Vlaamse Executieve, dd. 31 juli 1990 houdende de organisatie
van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting muziek en woord;

-

Het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de Overheid en de
vakbonden van haar personeel;

-

De omzendbrief van 18.11.1992 betreffende toepassing van de wet van
29.07.1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of
besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden;

-

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering, dd. 26.04.1990 betreffende
verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten
gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1
Het ziekteverlof van (geschrapt) loopt van 9 januari 2017 tot en met 27 januari 2017.
Artikel 2
(geschrapt) kan tijdelijk A.I. worden aangesteld vanaf 16 januari 2017 tot en met 27
2017 in het ambt van leerkracht voor 1/22 verbale vorming, 2/22 en 1/20 voordracht.
Artikel 3
(geschrapt) kan tijdelijk A.I. worden aangesteld voor de vermelde periode in het ambt
van leerkracht voor 2/22 en 4/20 voordracht en 1/20 repertoirestudie.
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Vervanging leerkracht viool, samenspel, instrumentaal ensemble wegens
ziekte.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij afwezigheidsattest van (geschrapt) waarbij hem een ziekteverlof werd toegekend voor
de periode van 24 januari 2017 tot en 26 februari 2017;
Door het ziekteverlof dienen er in totaal 22 lesuren te worden vervangen:
(geschrapt) kunnen voor de vermelde periode de opdracht A.I. overnemen;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

-

-

-

-

Het decreet, dd. 27.03.1991, betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde Psycho
- Medisch Sociale Centra;
Besluit van de Vlaams Executieve, dd. 29.04.1992, betreffende de ter
beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of weddetoelage;
De regelgeving van het nieuwe gemeentedecreet 15.07.2005.
Het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, titel V, hoofdstuk IV
betreffende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs;
Het Besluit van de Vlaamse Executieve, dd. 31 juli 1990 houdende de organisatie
van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting muziek en woord;
Het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de Overheid en de
vakbonden van haar personeel;
De omzendbrief van 18.11.1992 betreffende toepassing van de wet van
29.07.1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of
besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering, dd. 26.04.1990 betreffende
verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten
gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het ziekteverlof van (geschrapt) loopt van 24 januari 2017 tot en met 26 februari 2017.
Artikel 2:
(geschrapt) wordt tijdelijke A.I. aangesteld voor een volume van 2/22 samenspel, 2/20
instrumentaal ensemble, 7/20 en 4/22 viool in het ambt van leerkracht voor de vermelde
periode.
Artikel 3:
(geschrapt) wordt tijdelijk A.I. aangesteld voor een volume van 3/20 en 4/22 viool in het
ambt van leerkracht voor de vermelde periode.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Milieu
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Bistierland in actie Nieuwjaarsdrink.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 17.01.2017 diende ‘Bistierland in actie’ een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek zijnde achtergrondmuziek
tijdens een nieuwjaarsdrink en vindt plaats in de Spinetstraat en Klaroenstraat (pleintje
aan Bistierland) te 8530 Harelbeke in open lucht.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.

De muziekactiviteit is op zaterdag 04 februari 2017 (aanvang 17u30).
De milieudienst stelt voor om aan ‘Bistierland in actie’ toelating te verlenen voor het
afspelen van elektronisch versterkte muziek zijnde achtergrondmuziek tijdens een
nieuwjaarsdrink, 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 LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd 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 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.

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 ‘Bistierland in actie’ wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch
versterkte muziek zijnde achtergrondmuziek tijdens een nieuwjaarsdrink op zaterdag 04
februari 2017, de activiteit vindt plaats in de Spinetstraat en Klaroenstraat (pleintje aan
Bistierland) te 8530 Harelbeke in open lucht 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 LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd 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 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.
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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Luierpremie - (geschrapt).

Het college,

(geschrapt) heeft op 19.01.2017 een aanvraagformulier ingediend voor het bekomen van
een premie wasbare luiers. De aankoopfactuur, ten bedrage van 259,60 euro, werd 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 129,80 euro.
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 129,80 euro toe te kennen aan (geschrapt)
voor de aankoop van wasbare luiers voor haar zoon Declercq Andres.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Keurt de premie van 129,80 euro goed aan (geschrapt)
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REG definitieve goedkeuring - lijst december 2016.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
De milieudienst ontving de lijst van Infrax voor het bekomen van een subsidie voor het
rationeel energiegebruik bij een woning gelegen in Harelbeke.
Volgende aanvragen werden ingediend:
(geschrapt)
Bijgevolg kan voor elke aanvraag een subsidie worden toegekend gelijk aan het
toegekend bedrag van Infrax. (Afd. 2 - Artikel 3 van het subsidiereglement).
De milieudienst stelt voor om de hogervermelde subsidies toe te kennen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, artikel 57 §1

Verwijzend naar volgende beslissing:

-

Het gemeentelijk subsidiebesluit voor rationeel energiegebruik, zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 18 oktober 2010, gewijzigd in de gemeenteraad van 21
februari 2011.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Keurt volgende toelagen goed voor rationeel energiegebruik:
(geschrapt)

55

Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - (geschrapt) - Pensioenviering
met DJ.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 24.01.2017 diende (geschrapt) een aanvraag in voor een niet-ingedeelde
muziekactiviteit.
De activiteit is afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens een pensioenviering
(DJ) en vindt plaats in vrijzinnig centrum De Geus, Koning Leopold III-plein 71 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 zaterdag 10 februari 2017 (aanvang 18u).
De milieudienst stelt voor om aan (geschrapt) toelating te verlenen voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens een pensioenviering (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 LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd 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 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.

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 (geschrapt) wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens een pensioenviering (DJ) op zaterdag 10 februari 2017, de activiteit vindt
plaats in vrijzinnig centrum De Geus, Koning Leopold III-plein 71 te 8530 Harelbeke 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 LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd 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 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.

•
•
•

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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Besluit van de Deputatie waarbij akte verleend wordt van de geplande
verandering gemeld door B.V.B.A. GUVVI/BLOEYAERT AUTOBEDRIJVEN,
voor een inrichting gelegen Heerbaan 3-5 8530 Harelbeke.

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

Op 26.08.2016 diende B.V.B.A. GUVVI/BLOEYAERT AUTOBEDRIJVEN, SintLaureinsesteenweg 9-11 9900 Eeklo een mededeling kleine verandering in bij de
Deputatie, voor een inrichting, gelegen Heerbaan 3-5 8530 Harelbeke.
Op 13.09.2016 adviseerde de stedenbouwkundige dienst van de Stad Harelbeke de
mededeling kleine verandering gunstig.
De verandering betreft volgende rubrieknrs van de indelingslijst van het Vlarem :
Rubriek
6.5.3
17.3.2.1.1.1.b

17.3.2.2.2.b

Omschrijving
Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen
(-4 stuks)
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: 7,56 Ton)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van
gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met
gezamenlijke opslagcapaciteit > 1 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig
of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (- 6,48 ton)

Op 12.01.2017 verleende de Deputatie akte van de geplande verandering, deze
aktename geldt als vergunning voor een termijn tot 29.04.2030 samenvallend met de
einddatum van de lopende vergunning.
De beslissing ligt gedurende de periode van 30 januari tot 01 maart 2017 ter inzage van
het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de aktename van de Deputatie.
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Beslissing van de Deputatie over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1
van L.V. Prat en Naessens Katty, Nieuwenhovestraat 2 8531 HarelbekeHulste voor het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en
kippenbedrijf, gelegen Nieuwenhovestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
L.V. Prat en Naessens Katty, Nieuwenhovestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste diende d.d.
08.07.2016 een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in voor het uitbreiden, wijzigen en
toevoegen van een varkens- en kippenbedrijf, gelegen Nieuwenhovestraat 2 8531
Harelbeke-Hulste.
Op heden beschikt de inrichting over een milieuvergunning tot 12.07.2032.
In hoofdzaak betreft de aanvraag een uitbreiding in slachtkippen, momenteel is het
bedrijf vergund voor 155000 slachtkippen en 1140 mestvarkens, via deze
milieuvergunningsaanvraag wenst men 2 nieuwe slachtkippenstallen aan te vragen voor
84000 slachtkippen, er worden 300 mestvarkens geannuleerd.

Volgende activiteiten van het Vlarem worden aangevraagd:
Rubriek
6.4.1

6.5.1

9.5.c.2

9.5.d

17.3.2.1.1.1.b

17.3.2.1.2.1

17.3.4.1.b

17.3.6.1.b

17.4

28.2.c.1

31.1.1.b

43.1.2.b

53.8.2

Omschrijving
Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale
opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 320
liter)
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))
Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de
installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke
mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) +
(B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (kippen : 84000 stuks –
mestvarkens: -300 stuks)
Gemengde inrichting: met inbegrip van de installaties voor de bewerking,
verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting:
valt onder punt a), b), of c), met o.a. intensieve pluimveehouderij met
meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee ( kippen 84000 stuks)
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: 11007,5 kilogram,
7267,5 kg)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van
overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v.
gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100
kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 2400 kilogram, -2400 kilogram)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en
vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke
opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of
gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450
kilogram)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en
vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke
opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of
gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1450
kilogram)
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: 400 liter)
Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch
gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke
meter)
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: -59 kW, 30 kilowatt)
Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal
nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met
5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden:
1650 kilowatt)
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: 7056 m³
per jaar)
De Deputatie besliste d.d. 12.01.2017 om vergunning te verlenen voor een
termijn tot 12.07.2032, samenvallend met de einddatum van de
basisvergunning d.d. 12/07/2012. (en mits bijzondere voorwaarden)
De beslissing ligt ter inzage van het publiek bij de milieudienst van 30 januari 2017 tot
en met 1 maart 2017.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie.
Patrimonium
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Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

(geschrapt)
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Wegmarkering 2017. Goedkeuring aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 januari 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Wegmarkering 2017” aan NV Alg. Ond.
Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 53.165,00 excl. btw of € 64.329,65 incl. 21%
btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 17_1.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer NV Alg. Ond.
Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem.
Er wordt voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 3 april 2017 en de
aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 25
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- Het 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 aanvangsdatum van de opdracht “Wegmarkering 2017” wordt vastgesteld op
3 april 2017. De aannemer moet de opdracht voltooien binnen een termijn van 25
werkdagen.
Artikel 2:
De aannemer, NV Alg. Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451, Nijverheidslaan 54 te
8560 Gullegem, wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze
aanvangsdatum.
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Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011 : 1. Definitieve heraanleg
kruispunt Bavikhovedorp/Bavikhoofsestraat X
Europastraat/Oudstrijderslaan. Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 mei 2012
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Infrastructuurwerken verkeersveiligheid
2011 : 1. Definitieve heraanleg kruispunt Bavikhovedorp/Bavikhoofsestraat X
Europastraat/Oudstrijderslaan” aan NV Alg. Ond. Tibergyn, KBO nr. BE 0413.457.451,
Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 152.059,75 excl. btw of € 183.992,30 incl. btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2100.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 juni 2014
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 8 november 2013,
opgesteld door de ontwerper, NV Snoeck & Partners, Engelse Wandeling 70 te 8510
Marke (Kortrijk).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 juli 2014
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door de ontwerper, NV Snoeck & Partners,
Engelse Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk).
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer NV Alg. Ond. Tibergyn, Nijverheidslaan 54 te 8560 Gullegem heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De ontwerper, NV Snoeck & Partners, Engelse Wandeling 70 te 8510 Marke (Kortrijk)
stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die plaatsvond op
23 januari 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De eerste helft (€ 3.810,00) van de borgtocht nr. 10/289291 (Borgstellingskas:
Gemeenschappelijke borgstellingen voor openbare en privé werken C.V.) van € 7.610,00
werd vrijgegeven op 24 juni 2014.
De tweede helft (€ 3.800,00) van borgtocht nr. 10/289291 (Borgstellingskas:
Gemeenschappelijke borgstellingen voor openbare en privé werken C.V.) van € 7.610,00
mag worden vrijgegeven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het 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 24 december 1993 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 15.
- Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 26 september 1996 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 3, § 1.
- De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen.
- 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 “Infrastructuurwerken verkeersveiligheid 2011 : 1. Definitieve heraanleg
kruispunt Bavikhovedorp/Bavikhoofsestraat X Europastraat/Oudstrijderslaan” wordt
definitief opgeleverd.
Artikel 2:
De tweede helft (€ 3.800,00) van borgtocht nr. 10/289291 (Borgstellingskas:
Gemeenschappelijke borgstellingen voor openbare en privé werken C.V.) van € 7.610,00
mag worden vrijgegeven.
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Infrastructuurwerken in de private verkaveling "Steenbrugstraat" - Deel
wegenis en riolering. Goedkeuren proces-verbaal van definitieve
oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 januari 2013
goedkeuring aan het voorstel tot gunning van de opdracht “Infrastructuurwerken in de
private verkaveling “Steenbrugstraat”” aan aannemer BVBA Pascal Bischop, gevestigd
Pilkemstraat 39 te 8920 Langemark-Bikschote tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 351.856,46 excl. 21 % btw lastens de verkavelaar.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek.
Het deel wegenis en riolering van de opdracht werd voorlopig opgeleverd op 17
december 2013 en hiervan is door het studiebureau BVBA Geomex, gevestigd
Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden een proces-verbaal van voorlopige oplevering
opgesteld.
De definitieve oplevering van het deel wegenis en riolering van de opdracht ging door op
13 juli 2016 en hiervan is door het studiebureau BVBA Geomex, voornoemd, een procesverbaal van definitieve oplevering opgesteld.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het procesverbaal van definitieve oplevering dd. 13 juli 2016 betreffende het gedeelte wegenis en
riolering van de opdracht “Infrastructuurwerken in de private verkaveling

“Steenbrugstraat”” uitgevoerd door BVBA Pascal Bischop, gevestigd Pilkemstraat 39 te
8920 Langemark-Bikschote, behoudens de gemaakte opmerkingen.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden Hulste. Goedkeuring
aanvangsdatum.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 november 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van omheiningen
sportvelden Hulste” aan BVBA Segaf, KBO nr. 0416405459, Handzamestraat 4 te 8610
Kortemark tegen het onderhandelde bedrag van € 18.919,80 excl. btw of € 22.892,96
incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.61-A.16/17.
Er werd aan alle voorbereidende formaliteiten betreffende ontwerp en gunning voldaan.
Bijgevolg kan het aanvangsbevel worden gegeven aan de aannemer BVBA Segaf,
Handzamestraat 4 te 8610 Kortemark.
De aannemer gaat akkoord met de voorgestelde aanvangsdatum 13 februari 2017.
Bijgevolg wordt er voorgesteld om de aanvangsdatum vast te stellen op 13 februari 2017
en de aannemer hiervan formeel in kennis te stellen.
De aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien binnen een termijn van 10
werkdagen te rekenen vanaf de dag, aangeduid in dit aanvangsbevel.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het 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, § 3.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvangsdatum van de opdracht “Leveren en plaatsen van omheiningen sportvelden
Hulste” wordt vastgesteld op 13 februari 2017. De aannemer moet de opdracht voltooien
binnen een termijn van 10 werkdagen.
Artikel 2:
De aannemer, BVBA Segaf, KBO nr. 0416405459, Handzamestraat 4 te 8610 Kortemark,
wordt per aangetekende zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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TMVW (Farys) Kennisname van de verslagen van de zittingen van het
directiecomité aanvullende diensten.

Het college,
Op woensdag 25.01.2017 ontving de stad Harelbeke de notulen aangaande de zittingen
van het directiecomité aanvullende diensten van TMVW (Farys) dd:
24.05.2016 met volgende behandelde punten:
1. Vervanging vertegenwoordiger gemeente Koksijde.
2. Toetredingen tot de divisie Aanvullende Diensten
3. Voorlopige aanstelling van een vertegenwoordiger van de nieuw toegetreden
vennoten.
4. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 19.04.2016.
5. Transitie. Geactualiseerd scenario.
6. Jaarrekening 2015.
7. Jaarverslag 2015.
8. Risico-analyse psychosociale aspecten.
9. Kalender zittingen 2e semester 2016.
Ter zitting
10. Vervanging vertegenwoordiger OCMW Gent
27.06.2016 met volgende behandelde punten:
1. TMVW – Statutenwijziging
2. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 31 maart 2016.
13.09.2016 met volgende behandelde punten:
1. Aanstelling algemeen directeur FARYS | TMVW.
2. Toetredingen tot de divisie Aanvullende Diensten.
3. Vervanging vertegenwoordiger gemeente Waasmunster.

4. Voorlopige aanstelling van een vertegenwoordiger van de nieuw toegetreden
vennoten.
5. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 24.05.2016 en van 27.06.2016.
6. Transitie. Status en verdere aanpak.
18.10.2016 met volgende behandelde punten:
1. Toetredingen tot de divisie Aanvullende Diensten.
2. Voorlopige aanstelling van een vertegenwoordiger van de nieuw toegetreden
vennoten.
3. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 13 september 2016.
4. Fiscaliteit – Transitie. Stand van zaken.
5. Public Governance.
6. Tussentijdse afsluiting en budgetopvolging per 30 juni 2016.
22.11.2016 met volgende behandelde punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toetredingen tot de divisie Aanvullende Diensten.
Vervanging vertegenwoordigers in het directiecomité Aanvullende Diensten.
Voorlopige aanstelling van een vertegenwoordiger van de gemeente Wevelgem.
Goedkeuring van het verslag van de zitting van 18 oktober 2016.
Transitie. Stand van zaken.
Kalender zittingen 1e semester 2017.

13.12.2016 met volgende behandelde punten:
1. Toetredingen tot de divisie Aanvullende Diensten.
2. Voorlopige aanstelling van een vertegenwoordiger van de gemeente Heist op den
Berg.
3. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 22 november 2016.
4. Transitie. Stand van zaken.
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van deze notulen.
Verzekeringen
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Arbeidsongeval personeelslid dd. 21.01.2014. Toekenning blijvende
invaliditeit met rente.

(geschrapt)
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Lijst risicoadressen verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand
en ontploffing. Stand van zaken januari 2017.

Het college,
Een aantal inrichtingen moet over een verplichte verzekering objectieve
aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing (wet van 30.06.1979) beschikken. De
controlebevoegdheid ligt bij de burgemeester.

De stand van zaken in deze dossiers wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan het college
van burgemeester en schepenen.
Vanaf 2016 wordt per maand ook de lijst met de nieuwe handelszaken nagezien door de
dienst WOL en de dienst verzekeringen en wordt deze lijst overlopen of men in
aanmerking komt voor dergelijke verzekering.
De handelszaken worden gecontacteerd en aangemaand om, indien zij dergelijke
verplichte verzekering dienen af te sluiten, het vereiste verzekeringsattest aan het
stadsbestuur te bezorgen.
Jaarlijks wordt in de maanden januari-februari ook de volledige lijst met alle
handelszaken in Harelbeke overlopen door de dienst WOL en de dienst verzekeringen en
vergeleken met de bestaande lijst om tot een zo volledig mogelijk bestand met
inrichtingen te komen waarvoor deze verzekering verplicht is en waarvoor het
stadsbestuur een verzekeringsattest moet bekomen. Momenteel wordt dit verder
opgevolgd door de dienst verzekeringen.
Tweejaarlijks in januari wordt de bestaande lijst met risico-adressen ook overgemaakt
aan de politie om de adressen door de wijkagenten te laten controleren op wijzigingen of
onvolledigheden. Deze lijst werd in januari 2016 aan de politie overgemaakt.
Op 24.01.2017 is er geen enkele gekende inrichting die niet aan de wet voldoet. Als
dergelijke inrichtingen worden gedetecteerd, dan wordt een procedure van aangetekende
brieven opgestart. Momenteel is geen enkel dergelijke procedure lopende.
Op 25.01.2017 ontving de stad wel een schrijven dat het risico-adres in de
Brugsesteenweg 33 te Hulste niet meer verzekerd wordt door haar huidige verzekeraar.
Voor dit risico-adres wordt onmiddellijk een aangetekend schrijven gestuurd om het
vereiste attest te bekomen en wordt dit dossier verder opgevolgd door de dienst
verzekeringen.
BESLUIT:
Enig artikel:
Het college neemt kennis van de lijst met risicoadressen i.v.m. de verzekering objectieve
aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing zoals tot op heden bijgewerkt.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Jeugd

66

Uitbetaling in het kader van het bouw- en renovatiefonds.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werden 3 aanvragen tot uitbetaling ingediend in het kader van het Bouw- en
Renovatiefonds, waarvan de voorwaarden bepaald zijn in het ‘subsidiereglement
Harelbeekse Jeugd’, vastgelegd door de gemeenteraad van 15.07.2013 en aangepast op
19.01.2015 en 21.12.2015. Daarvoor zijn middelen voorzien op budgetsleutel
664400/075000.
Tijdens de bijeenkomst van de Jeugdraad van 11.01.2017 werden deze aanvragen
besproken en positief geadviseerd.

-

-

-

De eerste aanvraag is een aanvraag van Scouts Harelbeke omtrent het vervangen
van twee deurgehelen door nieuwe deurgehelen met 3-dubbel gelaagd glas. Men
vraagt een tussenkomst aan van 75% gezien het om een aanvraag gaat in het
kader van energiebesparing. Voor deze werken en een tussenkomst van 75%
werd een principiële goedkeuring gegeven door het College van Burgemeester en
Schepenen op 13.12.2016. Men diende twee facturen in voor een totaalbedrag
van 9.436,12 euro.
De tweede aanvraag is een aanvraag van Zeescouts Jan-Bart omtrent de bouw
van de nieuwe keet. Het betreft een zevende deel van de bouw van de Nieuwe
Keet. Men diende facturen in voor een totaal van 19.403,56 euro. Conform het
reglement komt men in aanmerking voor een tussenkomst van 50%.
De derde aanvraag is een aanvraag van Scouts Harelbeke omtrent verschillende
werken in hun lokalen. Men diende facturen in voor een totaal van 2.810,76 euro.
Deze facturen werden door de Jeugddienst gecontroleerd en uitgesplitst in
tussenkomsten van 0, 50 en 75%, conform het reglement.

Aanvrager
Scouts
Harelbeke

Zeescouts
Jan-Bart
Scouts
Harelbeke

Omschrijving
Vervangen van 2
deurgehelen door
nieuwe deurgehelen
met 3-dubbel gelaagd
glas.
Bouwen de Nieuwe
Keet (Deel 7)
Werken in de lokalen

Kosten
€ 9.436,12

Procent
75%

Subsidie
€ 7.077,09

€ 19.403,56

50%

€ 9.701,78

€ 363,00
€ 2.378,22
€ 69,54
€ 2.810,76

75%
50%
0%

€ 272,25
€ 1.189,11
€ 0,00
€ 1.461,36

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Gemeentedecreet inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel
57 § 1.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
- gemeenteraadbesluit van 15.07.2013 “Subsidiereglement Harelbeekse jeugd”
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28.05.2013:
Engagementsverklaring Scouts Harelbeke in functie van Bouw- en Renovatiefonds.
- Gemeenteraadbesluit van 19.01.2015: Aanpassing Subsidiereglement
Harelbeekse jeugd.
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 05.05.2015:
Bouwen ‘De Keet’ Zeescouts Jan-Bart.
- Gemeenteraadbesluit van 21.12.2015: Aanpassing subsidiereglement Harelbeekse
jeugd.
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18.10.2016:
Bouwen ‘De Keet’ Zeescouts Jan-Bart. Aanpassing.
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.12.2016:
Principiële goedkeuring in het kader van het Bouw- en Renovatiefonds. Scouts
Harelbeke.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van
8.538,45 euro aan Scouts Harelbeke op rekeningnummer (geschrapt) en 9.701,78 euro
aan Zeescouts Jan-Bart op rekeningnummer (geschrapt) in het kader van het Bouw- en
Renovatiefonds.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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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 30 januari 2017 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen in het kader van het
budgethouderschap van het 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.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 24 januari 2017 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 19.00 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

De wnd.Burgemeester
Annick Vandebuerie

