
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

1 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor mededeling openbaar 
onderzoek.  
(geschrapt): het bouwen van 3 eengezinswoningen, Veldstraat 42A -42B - 
42C - 8530 HARELBEKE.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen 
te HARELBEKE, Veldstraat 42A – 42B – 42C, kadastraal bekend als 3e Afd. Sectie D nr. 
1366H 3 strekkende tot het bouwen van 3 ééngezinswoningen 
 
Op 06.11.2012 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het oprichten 
van 3 ééngezinswoningen na afbraak van de op het terrein aanwezige bebouwing. 
(dossier 2012/196) 
 
Het pand werd afgebroken, maar de werken voor het oprichten van 3 eengezinswoningen 
werden nooit aangevat. De afgeleverde stedenbouwkundige vergunning is ondertussen 
vervallen. 
 
Deze aanvraag betreft opnieuw het bouwen van 3 ééngezinswoningen. 
 
De bouwplaats betreft een perceel op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Veldstraat.  
 
Er wordt voorzien in 3 ééngezinswoningen, in de vorm van bel-étage-woningen. De 
woningen bestaan uit 2 bouwlagen met een zadeldak. De kroonlijsthoogte bedraagt 
6,05m en de nokhoogte 11,10m. 
 
Op het gelijkvloers heeft iedere woning een garage. Op het eerste verdiep bevinden zich 
de leefruimtes en onder het dak het slaapgedeelte. 
 
Tussen de nieuwe constructies en de bestaande kapel blijft een klein tuintje over. 
 
Blinde gevels/wachtgevels moeten worden afgewerkt met een façadesteen. 
 
Het gabariet sluit niet aan met de aanpalende woning in de Nijverheidsstraat 4, maar wel 
met heel wat woningen in de omliggende straten. 
 
De grondoppervlakte bedraagt 160m² en het volume van de 3 ééngezinswoningen 
bedraagt 1397m³. 
 
Gelet op het gescheiden rioolstelsel en de gezamenlijke regenwaterput met een totale 
inhoud van 15.000L (3x 5.000L). Omdat het perceel < 250m² is, hoeft niet te worden 
voorzien in een infiltratievoorziening. 
 
Het pand zelf staat niet op de inventaris bouwkundig erfgoed. De naastliggende kapel 
staat wel op de inventaris, maar de kapel wordt integraal behouden.  
 
Er wordt advies gevraagd aan De Watergroep 



 
Er wordt advies gevraagd aan Proximus 
 
Er wordt advies gevraagd aan Infrax inzake riolering en inzake nutsleidingen. 
 
Wegens werken op de perceelsgrenzen wordt de aanvraag onderworpen aan een 
openbaar onderzoek. De aanpalende eigenaars worden aangetekend 
aangeschreven. 
 
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 10.05.2017 tot en met 
08.06.2017. 

2 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het bouwen van een garage met magazijn, Beversestraat 117 
- Wolvenstraat z/n - 8530 HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen 
te HARELBEKE, Beversestraat 117 – Wolvenstraat z/n kadastraal bekend 1e afdeling, 
Sectie A, nr. 174D 10 strekkende tot het bouwen van een garage met magazijn; 
 
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. 

3 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het uitbreiden van een woning, Gaversstraat 59. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen 
te HARELBEKE, Gaversstraat 59 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1415S 6 
strekkende tot het uitbreiden van een woning; 
 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en één 
schriftelijk bezwaar ingediend; 
 
Het bezwaarschrift is ontvankelijk. 
 
Het bezwaarschrift meldt: 

- Geen bezwaar met de uitbreidingsplannen, wel bedenkingen/voorwaarden bij het 
optrekken en de uitvoering van de muur gelegen in de achterbouw van de keuken 
tussen huisnummer 57 en 59. 

- Voor de uitvoering van de muur langs mijn kant vraag ik aandacht voor een 
degelijke afwerking in façadesteen met voegwerk.  

- Bovenop de muur een deksteen met afwatering langs de kant van de aanvrager 
- In geen geval wens ik in de kosten te delen voor deze muur. 
- De bestaande muur (wit geschilderd) op dezelfde hoogte brengen als de rest van 

de achterbouw (hoogte 3m) 
- De bouwheer dient zelf in te staan voor het verwijderen en afvoeren van de 

betonnen platen en de klimop. 
 
Behandeling bezwaarschrift: 

- Op de plannen staat duidelijk aangegeven dat de muur langs de kant van de 
klager wordt afgewerkt met parement. Dit betekent een afwerking in façadesteen 
met voegwerk of een sierbepleistering. Beiden kunnen als afwerking. Het bezwaar 
is ongegrond. 

- Op het plan is niet duidelijk hoe de muur op die plaats wordt afgewerkt. Volgens 
het plan wordt de achtergevel wel afgewerkt met een aluminium dakrand. Mocht 



dit ook zo toegepast worden op de muur, dan is dit voldoende. Het bezwaar is 
gegrond. 

- Het feit of er wordt betaald in het optrekken van de muur is geen 
stedenbouwkundig argument. Het bezwaar is ongegrond. 

- Als het technisch mogelijk is, is de wit geschilderde muur op gelijke hoogte 
brengen een goed voorstel om de lichtafname te verminderen. Het bezwaar is 
gegrond. 

- Dat de bouwheer zelf moet instaan voor het verwijderen en afvoeren van de 
betonnen platen en de klimop is geen stedenbouwkundig argument. Het bezwaar 
is ongegrond. 

 
Het bezwaarschrift is dus deels gegrond, deels ongegrond. 
 
 
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 één schriftelijke bezwaar werd ingediend.  
 
Artikel 4: 
 
Het bezwaarschrift is ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond. Het bezwaarschrift 
is enkel gegrond voor de afwerking van de bovenkant van de muur en voor het verlagen 
van de bestaande muur tot een hoogte van 3m. 
 
Artikel 5: 
 
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten, 
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden. 

4 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt): 
het bouwen van een garage met magazijn, Beversestraat 117 – 
Wolvenstraat z/n – 8530 HARELBEKE. 



Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/52 
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G-
2017-59 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door  
BONTECH, met als adres Beversestraat 117 - 8530 Harelbeke, ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 22/02/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
28/03/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE, 
Beversestraat 117 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 
AFD/HARELBEKE, sectie A, nr(s) 0174D 10. 
 
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage met magazijn. 
 
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 
 
Gelet op het schriftelijk akkoord van de eigenaars Wolvenstraat 37 en het aanpalend 
perceel met daarop een garage. Wegens werken op de perceelsgrens wordt de eigenaar 
van Beversestraat 119 aangetekend aangeschreven.  
 
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het 
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. 
 
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 
 
Externe adviezen 
 
Er werd advies gevraagd aan de Brandweer. Er werd op 11.04.2017 een voorwaardelijk 
gunstig advies afgeleverd door de Brandweer. 
 
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 bouwen van een garage met magazijn na afbraak van bestaande 
aangebouwde garage. 
 
Het kadastraal perceel heeft een ‘L-vorm’ en is gelegen tussen de Beversestraat en de 
Wolvenstraat. Ter hoogte van de Beversestraat staat er op het kadastraal perceel een 
rijwoning, waarvan het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak. 
Tegen de achtergevel van het hoofdvolume werd een aanbouw geplaatst bestaande uit 
één bouwlaag met plat dak.  
 
Achteraan het perceel (gezien vanuit de Beversestraat) staat een gemetste garage van 
24,7m² die ontsloten wordt via een lange oprit vanuit de Wolvenstraat. De garage is 
uitgerust met een lessenaarsdak. 
 
De bouwheer wenst dus de bestaande garage te slopen.  
 
De bouwheer wenst een garage met magazijn van 109,6m² op te trekken. Het bijgebouw 
wordt geplaatst op 12m achter de rooilijn (dit is heel wat dichter dan de te slopen 
garage) en wordt gebouwd tot op beide perceelsgrenzen. Het bijgebouw wordt uitgerust 
met een plat dak en heeft een bouwhoogte van 3,06m. Het magazijn zal door de 
bouwheer worden gebruikt om beroepsdoeleinden. 
 
De oprit naar het bijgebouw wordt aangelegd in waterdoorlatend materiaal. 
 
De scheidingsmuren worden afgewerkt met steenstrips.  
 
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, 
in de onmiddellijke omgeving staan nog een aantal garages/bijgebouwen. Er zou geen 
verzwarende impact 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 de regenwaterput van 5000L die wordt voorzien. Volgens de 
hemelwaterverordening moet de hemelwaterput minimum 5.485,50L bevatten. De 
bouwheer zal dus een grotere regenwaterput moeten plaatsen. 
 
Het perceel is niet kleiner dan 250m² zoals de architect verkeerdelijk vermeld. Dit 
betekent dat er wel degelijk een infiltratievoorziening moet worden geplaatst. De 
infiltratievoorziening moet een volume van 1240L hebben en de oppervlakte moet 
1,98m² bedragen. 
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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 het advies van de Brandweer d.d. 11.04.2017 dienen 
strikt te worden nageleefd. 
 
Er wordt een regenwaterput van 5000L voorzien. Volgens de 
hemelwaterverordening moet de hemelwaterput minimum 5.485,50L bevatten. De 
bouwheer zal dus een grotere regenwaterput moeten plaatsen. 
 
 
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.  

5 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt): 
het uitbreiden van een woning, Gaversstraat 59. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/44 
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G-
2017-50 
 



Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door De heer 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 20/02/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
22/03/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, 
Gaversstraat 59 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD/HARELBEKE, 
sectie D, nr(s) 1415S  6. 
 
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden 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 werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het 
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. 
 
Er werd gedurende het openbaar onderzoek één schriftelijk bezwaar ingediend. 
 
Het bezwaarschrift is ontvankelijk. 
 
Het bezwaarschrift meldt: 

- Geen bezwaar met de uitbreidingsplannen, wel bedenkingen/voorwaarden 
bij het optrekken en de uitvoering van de muur gelegen in de achterbouw 
van de keuken tussen huisnummer 57 en 59. 

- Voor de uitvoering van de muur langs mijn kant vraag ik aandacht voor 
een degelijke afwerking in façadesteen met voegwerk.  

- Bovenop de muur een deksteen met afwatering langs de kant van de 
aanvrager 

- In geen geval wens ik in de kosten te delen voor deze muur. 
- De bestaande muur (wit geschilderd) op dezelfde hoogte brengen als de rest 

van de achterbouw (hoogte 3m) 
- De bouwheer dient zelf in te staan voor het verwijderen en afvoeren van 

de betonnen platen en de klimop. 
 
Behandeling bezwaarschrift: 

- Op de plannen staat duidelijk aangegeven dat de muur langs de kant van 
de klager wordt afgewerkt met parement. Dit betekent een afwerking in 
façadesteen met voegwerk of een sierbepleistering. Beiden kunnen als 
afwerking. Het bezwaar is ongegrond. 

- Op het plan is niet duidelijk hoe de muur op die plaats wordt afgewerkt. 
Volgens het plan wordt de achtergevel wel afgewerkt met een aluminium 



dakrand. Mocht dit ook zo toegepast worden op de muur, dan is dit 
voldoende. Het bezwaar is gegrond. 

- Het feit of er wordt betaald in het optrekken van de muur is geen 
stedenbouwkundig argument. Het bezwaar is ongegrond. 

- Als het technisch mogelijk is, is de wit geschilderde muur op gelijke hoogte 
brengen een goed voorstel om de lichtafname te verminderen. Het 
bezwaar is gegrond. 

- Dat de bouwheer zelf moet instaan voor het verwijderen en afvoeren van 
de betonnen platen en de klimop is geen stedenbouwkundig argument. 
Het bezwaar is ongegrond. 

 
Het bezwaarschrift is dus deels gegrond, deels ongegrond. 
 
Het bezwaarschrift is enkel gegrond voor de afwerking van de bovenkant van de muur en 
voor het verlagen van de bestaande muur tot een hoogte van 3m. 
 
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften 
 
Het perceel is voor een gedeelte gelegen in het RUP “Arendswijk” in een zone voor wonen 
met beperkte nevenfuncties en voor een gedeelte gelegen in het woongebied volgens het 
Gewestplan. 
 
De effectieve bouwplaats bevindt zich niet in het RUP, maar in het Gewestplan.  
 
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 
 
Op 05.04.2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het 
heropmetselen van een nieuwe façade, voorzien van isolatie. (dossier 2016/46) 
 
Op 14.02.2017 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitbreiden 
van een woning. (dossier 2016/314) 
 



Deze aanvraag betreft opnieuw het uitbreiden van de woning, maar een gewijzigd 
ontwerp. 
 
Het gaat om een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met 
een zadeldak. Tegen een deel van de achtergevel werd een achterbouw geplaatst 
bestaande uit twee bouwlagen met een lessenaarsdak. Tegen die aanbouw kwam een 
berging te staan, dit terug over de volledige perceelsbreedte. De berging bestaat uit één 
bouwlaag met een lessenaarsdak. De huidige bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 
20,20m. 
 
De berging tegen de bestaande achterbouw wordt afgebroken en vervangen door een 
nieuwe achterbouw, bestaande uit één bouwlaag met plat dak. De nieuwe achterbouw 
heeft een oppervlakte van 65,9m² en wordt voorzien tegen beide perceelsgrenzen. De 
bouwhoogte bedraagt 3m en de bouwdiepte zal na de verbouwing 26,20m bedragen. 
 
De wijziging ten opzichte van het goedgekeurd ontwerp zit hem in de bouwdiepte op het 
gelijkvloers. In het goedgekeurd ontwerp bedroeg de bouwdiepte 25,20m en in het 
huidig, gevraagd ontwerp 26,20m 
 
De muren op de perceelsgrenzen moeten worden afgewerkt met parement. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang 
geen afbreuk aan de omgeving, mits rekening te houden met de gegrond bezwaren. Het 
project is verenigbaar met de plaatselijke toestand. Er zou geen verzwarende impact op 
de omgeving mogen zijn. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit. 
 
Watertoets 
 
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient 
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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 muren op de perceelsgrenzen moeten worden afgewerkt met parement. 
 
De bovenkant van de muur moet worden afgewerkt met een deksteen of een 
aluminium dakrand. 
 
Als het technisch mogelijk is, dient de wit geschilderde muur op gelijke hoogte te 
worden gebracht tot een hoogte van 3m. 
 
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. 

6 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt) : 
het verbouwen en uitbreiden van een woning, Stasegemsesteenweg 149. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/87 
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G-
2017-97 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag, die via het omgevingsloket werd ingediend, werd ontvangen op 
25/04/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
25/04/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE, 
Stasegemsesteenweg 149 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0324C. 
 
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een 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 diende niet openbaar gemaakt te worden. 
 
Gelet op het schriftelijk akkoord van de aanpalende buur, Stasegemsesteenweg nr. 151. 
 
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 en uitbreiden van een woning. 
 
Het betreft een halfopen bebouwing, waarbij het hoofdvolume bestaat uit drie bouwlagen 
en een hellend dak. Er wordt gewerkt met een keldergarage. Door de glooiing van het 
terrein ligt het woongedeelte op het verdiep ten opzichte van de achterliggende tuin. 
 
Tegen een deel van de achtergevel werd op tuinniveau een aanbouw geplaatst. Boven op 
de aanbouw, op woonniveau, werd voorzien in een terras. Het terras wordt afgescheiden 
met een scheidingsmuur ten opzichte van Stasegemsesteenweg 151. 
 
Het hoofdvolume heeft een bouwdiepte van 9,97m. Door de achterbouw bedraagt de 
bouwdiepte op het gelijkvloers (tuinniveau) 12,37m. 
 
De woning wordt intern minimaal verbouwd. De opening tussen de bestaande zithoek en 
de keuken wordt vergroot. De kleine achterbouw wordt gesloopt, alsook de terrasmuur 
met de aanpalende buur. 
 
Er wordt voorzien in een nieuwe uitbouw aan de achtergevel en dit over 2 verdiepingen 
(gelijkvloers & 1e verdieping). De uitbreiding wordt afgewerkt met een plat dak. De 
bouwhoogte bedraagt 5,80m. De nieuwe uitbreiding bedraagt 29m². 
 
Door de uitbreiding zal op kelderniveau een ruimte worden gecreëerd voor het plaatsen 
van fietsen alsook een hobbyruimte. Op het niveau van het woongedeelte zal de keuken 
worden uitgebreid en wordt er ook een eetplaats voorzien. Door de uitbreiding zal de 
bouwdiepte 14,07m. 
 
Er wordt tevens voorzien in een terras op het niveau van het woongedeelte. Het terras 
zal een oppervlakte van 16,30m² hebben. Het terras zal worden afgescheiden van nr. 
151 met een tuinmuur. De hoogte bedraagt 1,40m. Het terras heeft rondom een 
balustrade en zal toegang bieden naar de tuin met een open trap. 
 
Het terras zorgt er voor dat de bouwdiepte uiteindelijk 15,53m bedragen. Er blijft ruim 
voldoende afstand over tot de achterkavelgrens. 
 



De uitbreiding en de tuinmuur zullen worden afgewerkt in crepi met een wit-grijze kleur. 
De achtergevel van de bestaande woning zal tevens worden meegenomen in crepi. 
 
De bestaande terreinprofielen blijven ongewijzigd. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang 
geen afbreuk aan de omgeving. Er zou geen verzwarende impact op de omgeving mogen 
zijn en het project is ook verenigbaar met de plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft 
geen negatieve invloed op de mobiliteit. 
 
Watertoets 
 
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient 
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
 
Gelet op het gescheiden rioolstelsel en de infiltratievoorziening. 
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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. 

7 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt) : 
het verbouwen van een rijwoning, Verenigde Natiënlaan 25 - 8530 
HARELBEKE. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/85 
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G-
2017-94 
 



Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag, die via het omgevingsloket werd ingediend, werd ontvangen op 
24/04/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
24/04/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE, 
Verenigde-Natiënlaan 25 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1527V  2. 
 
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 RUP “Arendswijk”, vastgesteld door de Gemeenteraad 
d.d. 14.09.2015 is een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. 
 
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP. 
 
De voorschriften leggen het volgende vast: 
Terreinbezetting: max. 50% - minimum 25% moet bestaan uit groenaanleg – max. 2 
bouwlagen en een hellend of plat dak – max. bouwdiepte verdieping: 12m – 
kroonlijsthoogte: max. 7m – afstand tot de achterkavelgrens min. 8m 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 
 
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning. 
 
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een 
zadeldak. Tegen de rechterzijde van de woning werd een garage gebouwd, die wordt 
gekoppeld met de garage van de aanpalende woning. De garage bestaat uit één 
bouwlaag met een zadeldak.  
 
Tegen het hoofdvolume werd over de volledige achtergevelbreedte een achterbouw 
geplaatst, bestaande uit één bouwlaag met een plat dak. Tegen een deel van de 
achterbouw werd nog een klein volume geplaatst. De bouwdiepte op het gelijkvloers 
bedraagt momenteel 15,05m. 
 



De bestaande achterbouw wordt volledig gesloopt. 
 
Er wordt een nieuwe achterbouw opgericht, opnieuw over de volledige 
achtergevelbreedte. Het nieuwe volume wordt afgewerkt met een plat dak. De 
bouwhoogte bedraagt 3,05m. Dit is 0,09m meer dan de bouwhoogte van de huidige 
aanbouw. De bouwdiepte op het gelijkvloers vermindert naar 11,35m.  
 
De ruimtes op het gelijkvloers en de verdieping worden heringedeeld en opgewaardeerd 
naar de hedendaagse woonnormen. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving 
geen afbreuk aan de omgeving. De geplande werken hebben visueel quasi geen impact 
op het straatbeeld, omdat de werken zich aan de achterzijde van de woning bevinden. 
De bouwdiepte op het gelijkvloers wordt een stukje teruggebracht ten opzichte van de 
huidige toestand. 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. De bestaande regenwaterput blijft behouden. 
Omdat de oppervlakte van de constructie minder dan 40m² bedraagt, moet de aanvraag 
niet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.  
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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.  
 

8 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring.  
(geschrapt): de regularisatie van een tuinberging, Brugsesteenweg 28 – 8531 
HULSTE. 
Formulier I 



 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/47  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 21/02/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
27/03/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 HULSTE, 
Brugsesteenweg 28 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 5 AFD/HULSTE, 
sectie A, nr(s) 0236G  7. 
 
Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van een tuinberging. 
 
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 
 
Wegens de ligging langs een Gewestweg werd er advies gevraagd aan het Agentschap 
Wegen en Verkeer. 
Er werd op 11.04.2017 een gunstig advies afgeleverd. 
 
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften 
 
De bestemming volgens het RUP “Activiteitenkorrels N50”, vastgesteld door de  
Gemeenteraad d.d. 12.09.2016 is een zone voor wonen met gemengde functies. Het 
perceel kent de overdrukken ‘aan wonen verwante functies’ en ‘bestaande 
kleinhandel/diensten’. 
 
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP. 
 
De voorschriften leggen vast dat: 

- Max. terreinbezetting per perceel (inclusief verharding): 70%. Bijgebouwen 
zijn toegelaten in zoverre de maximum terreinbezetting niet wordt 
overschreden. 

- Er dient minimaal 30% van het perceel te worden ingericht als onverharde 
zone/tuin met een overheersende groenaanleg. 

 
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. 
 



Het perceel heeft een oppervlakte van 1470m². 30% tuinzone betekent een oppervlakte 
van 441m² aan tuin. In het ontwerp wordt er aan de voorzijde tuin voorzien , aan de 
rechterzijkant en aan de achterzijde. In totaal maakt dit 442,10m² aan groen. 
 
De woning en de tuinberging hebben een oppervlakte van 190m². De niet-
waterdoorlatende verharding bedraagt 214m². Dit betekent dat de terreinbezetting 
27,4% bedraagt. 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 
 
Op 13.12.2005 werd een aanvraag voor het inrichten van een terrein d.m.v. een 
verharding in kiezelstenen – voor autoverkoop geweigerd. (2005/263). De aanvraag 
werd geweigerd omdat er ook een gedeelte van de verharding was gelegen in het 
agrarisch gebied. Het RUP “Activiteitenkorrels N50” was toen nog niet van toepassing. 
 
Het perceel is gelegen langs de Brugsesteenweg, een gewestweg (N50) die wordt 
gekenmerkt door een menging van functies en bouwstijlen. 
 
Op 08.11.2006 werd de aanvraag voor het bouwen van een alleenstaande woning wel 
goedgekeurd. (2006/225) 
 
Er werd zonder stedenbouwkundige vergunning toch een verharding in dolomiet 
aangelegd en er werden toch auto’s gestald om te verkopen. Achteraan het perceel werd 
eveneens een tuinberging geplaatst zonder stedenbouwkundige vergunning. 
 
Op 12.01.2016 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de regularisatie 
van het aanleggen van een verharding in dolomiet in functie van autoverkoop. (dossier 
2015/241) 
 
Deze aanvraag betreft de regularisatie van de tuinberging. 
 
De houten tuinberging werd ingeplant achteraan het perceel in de rechterhoek op circa 
25m achter de woning. De tuinberging heeft een oppervlakte van 48m² en werd 
afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,38m. De afstand tot de 
achterkavelgrens en de rechterperceelsgrens bedraagt circa 20cm.  
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving 
geen afbreuk aan de omgeving. Het gaat om een relatief groot terrein, waarbij de huidige 
terreinbezetting niet als storend wordt ervaren. 
Het bijgebouw staat dicht tegen de perceelsgrenzen, maar er is voldoende plaats op de 
aanpalende percelen voor het onderhoud. 
Er zou dus geen buitengewone 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. 
 
Het regenwater wordt afgeleid naar de bestaande regenwaterput van 20.000L bij de 
woning.  
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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 terrein moet worden ingericht zoals voorgesteld op het goedgekeurd plan. 
 
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: 
 
Waarborg groen: 1.250,00 € 
 
Minimale plantmaat voor hoogstam: 8/10 
Minimale plantmaat voor struiken of bosgoed: 60/90 
 
Het groen moet ten laatste worden ingeplant in het eerstkomende plantseizoen 
volgende op de goedkeuring van deze stedenbouwkundige aanvraag. 
 
Het groen dient verder op een ordentelijke en vakkundige manier in stand 
gehouden te worden, zoniet wordt dit aanzien als een overtreding in het kader 
van de stedenbouwkundige vergunning. 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 
Art. 4.7.19.  §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een 
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de 
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud 
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. 
 
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien 
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, 
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.  
 
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag 
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep 
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2, 
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.  
 
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de 
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.  
 
Beroepsmogelijkheden  
 
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de 
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin 
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. 
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 
1°  de aanvrager van de vergunning;  
2°  elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden 

ingevolge de bestreden beslissing; 



3°  procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten;  

4°  de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in 
artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

5°  de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de 
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie 
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht. 

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

9 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt) 
het plaatsen van publiciteit (regularisatie), Gentsesteenweg 99 - 8530 
HARELBEKE. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/68  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 24/02/2017.  
 



Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
6/04/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, 
Gentsesteenweg 99 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 0168L  2. 
 
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van publiciteit (regularisatie). 
 
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 
 
Wegens de ligging langs een Gewestweg (N43), wordt er advies gevraagd aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd op 19.04.2017 een gunstig advies verleend. 
 
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 woonuitbreidingsgebied. 
 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.1. 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: 
 
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw 
zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en 
zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de 
uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen 
geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. 
 
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. De omgeving is 
door zijn bebouwing in feite reeds geordend. 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 
 
Op 13.12.2016 werd een aanvraag voor het opfrissen en omvormen van voormalig hotel 
Shamrock naar een meergezinswoning + horeca met woonst goedgekeurd (dossier 
2016/230). 
 



Het hoofdvolume op de hoek van de Gentsesteenweg (N43) en de N36 wordt dus 
uitgebaat als café. 
 
Deze aanvraag betreft een regularisatie voor het plaatsen van publiciteit. De publiciteit 
werd immers reeds aangebracht. 
 
De café bestaat uit twee bouwlagen met een hellend dak. 
 
Aan de voorzijde van de café, kant N43 heeft de aanvrager ter hoogte van het verdiep op 
circa 0,56m van de rand met de linkerzijgevel een banner opgehangen. De banner heeft 
een hoogte van 2m en is 0,60m breed. De oppervlakte van de banner bedraagt dus 
1,2m². De banner wordt verlicht met 2 spots. De banner heeft een zwarte kleur, met een 
witte belettering. De banner bevat de tekst ‘Café Shamrock’ en ‘Stella Artois’. De banner 
komt iets hoger dan de bovenrand van het raam op de verdieping. 
 
Boven de voordeur werd een zonneluifel voorzien. De luifel is zwart van kleur en bevat 
een zwarte flap aan de voorzijde, met op die flap in witte letters 2 maal de tekst 
‘Kwaremont’ en in het midden de tekst ‘Café Shamrock’.De zonneluifel heeft een breedte 
van 5,30m. De luifel hangt op 3,50m hoogte en komt 3,30m vooruit als de luifel is 
uitgeschoven. Na het uitschuiven bedraagt de hoogte 2,48m ten opzichte van het 
maaiveld. 
 
Tegen de rechterzijgevel, zichtbaar vanaf de N36 werd belettering aangebracht. De 
belettering wordt indirect verlicht via spots. De zwarte letters vormen de tekst ‘Café 
Shamrock – Stella Artois’. De hoogte van de belettering bedraagt 1,45m. De breedte 
bedraagt 3m. De totale oppervlakte bedraagt 4,35m². De beletting komt opnieuw iets 
hoger dan de bovenrand van het raam op het verdiep. De afstand tot de rand van de 
gevels is ruim voldoende. 
 
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit bepaalt dat voor: 
 
1° uithangborden haaks op de voorgevel van een handelszaak:  
 
- maximum één haaks geplaatst uithangbord per vestigingseenheid; 
- maximum 2m hoog; 
- vrije hoogte van minimaal 2,5m tussen de begane grond en de onderkant van het 
uithangbord; 
- de bovenkant van het uithangbord mag de hoogte van de bovenkant van de ramen op 
de 1ste verdieping niet overschrijden; 
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden; 
- maximale uitsprong van 75 cm t.a.v. de voorgevel. Voor medische kruisvormige 
uithangborden mag het afwijkend max. 1,2m uitspringen t.a.v. de voorgevel;   
- minimum 0,75m van de rand van de rijweg verwijderd. 
 
De gevraagde publiciteit haaks op de gevel voldoet niet helemaal aan de verordening: 

- De banner komt iets boven de bovenkant van de ramen op de 1e 
verdieping. 

- De banner is slechts op 56cm verwijderd van de gevelranden ipv 60cm. 
 
Alhoewel de publiciteit niet voldoet aan de verordening en enkel heel minimaal afwijkt 
(enkele centimeters) wordt dit uithangbord toch goedgekeurd/vergund. 
 
2° uithangbord op zonneschermen: 
 
Er wordt enkel publiciteit van het type uithangbord op de voorflappen van 
zonneschermen toegelaten. 
 



De zonnescherm voldoet aan de verordening. 
 
3° Publiciteit evenwijdig met de gevel 

- Uitsluitend op de benedenvoorgevel (= gedeelte van de voorgevel 
begrepen tussen de begane grond en de laagste vensterdorpel van de 
eerste verdieping.  

- Minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden 
- Maximale uitsprong van 10cm tav de voorgevel 
- Maximale oppervlakte van de reclame is 3m² 
- De som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is 

per vestigingseenheid maximaal 8m² bij een gevelbreedte groter dan 10m 
en kleiner of gelijk aan 20m. 

- Niet boven de kroonlijst uitsteken 
 
De gevraagde publiciteit evenwijdig met de gevel voldoet niet hellemaal aan de 
verordening: 

- De publiciteit wordt voorzien op het verdiep en komt iets hoger dan de 
bovenkant van het raam. 

 
Alhoewel de publiciteit niet voldoet aan de verordening en enkel heel minimaal afwijkt 
(enkele centimeters) wordt de publiciteit toch goedgekeurd/vergund. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving 
geen afbreuk aan de omgeving. De Gewestweg wordt gekenmerkt door een menging van 
functies. Het is evident dat een horecazaak publiciteit wenst te maken. De gevraagde 
publiciteit wijkt minimaal af van de gemeentelijke verordening, maar de afwijking is niet 
storend en als het ware nauwelijks zichtbaar. Er zou dus geen verzwarende impact op de 
aanpalende panden en bij uitbreiding 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. 
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN 09/05/2017 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 het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer 
d.d. 19.04.2017 dienen strikt te worden nageleefd. 
 
De lichtgevende publiciteit (inclusief ondersteunende lichtlijnen) en de gerichte 
lichtbronnen ter verlichting van de publiciteit moeten gedoofd worden tussen 
23u30 en 4u30, tenzij tijdens de openingstijden voor een handelsactiviteit, als 
deze binnen deze tijdsperiode vallen. 
 
De luminiscentie van lichtgevende en verlichte publiciteit wordt beperkt tot 
volgende waarden: 
 



Oppervlakte van het lichtgevend 
vlak 

Maximale lumuniscentie 

≤ 0,5m2 500cd/m2 
>0,5m2 en < 10m2 400cd/m2 
>=10m2 300cd/m2 

 
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. 

 

10 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. 
(geschrapt)functiewijziging van handel + wonen naar horeca (tearoom) + 
wonen & plaatsen publiciteit, Kortrijksesteenweg 79. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/62  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 
(geschrapt) ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 13/03/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
3/04/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE, 
Kortrijksesteenweg 79 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 
AFD/HARELBEKE, sectie A, nr(s) 1266P  6. 
 
Het betreft een aanvraag tot functiewijziging van handel + wonen naar horeca 
(tearoom) + wonen & plaatsen publiciteit. 
 
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 werd op 21.04.2017 een voorwaardelijk 
gunstig advies afgeleverd door de Brandweer. 
 
Wegens de ligging langs een Gewestweg (N43) wordt er advies gevraagd aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Er werd op 18.04.2017 een gunstig advies afgeleverd. 
 
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 
 
Er werd op 09.02.2016 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het wijzigen 
van de voorgevel en een functiewijziging van wonen naar wonen + handel. (dossier 
2015/273). 
 
De bouwheer wenst opnieuw een functiewijziging, meer bepaald van handel + wonen 
naar horeca(tearoom) + wonen. Hij wenst tevens een vergunning voor het plaatsen van 
publiciteit.  
 
Het pand is gelegen langs de Kortrijksesteenweg. De Kortrijksesteenweg wordt 
gekenmerkt door een menging van functies en bouwstijlen. 
 
Links van de bouwplaats bevindt zich een horecazaak, rechts ervan een woning.  
 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak. Op de achterkant van het 
perceel staat een dubbele garage, die wordt ontsloten via de Tramstraat.  
 
In de verkregen vergunning van februari 2016 wenste de bouwheer op het gelijkvloers 
een buurtwinkel uit te baten, en op het verdiep te wonen. 



 
Er is aan de linkerzijde een voordeur voorzien, die toegang bied tot het woongedeelte op 
het verdiep. In het midden van het pand is de voordeur die toegang biedt tot de 
geplande tearoom. 
 
Boven de deuropening tot de tearoom zit momenteel een klein raampje. De bouwheer 
wenst boven de deuropening een publiciteitsbord aan te brengen van 1,75m op 0,70m 
(1,225 m²). Het publiciteitsbord bevat de tekst “ Mimosa Tearoom”. Het bord heeft een 
witte achtergrond. De letters zijn rood en de belijning is geel. 
 
De publiciteit wordt niet verlicht. 
 
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit bepaalt dat voor: 
Publiciteit evenwijdig met de gevel: 

- Uitsluitend op de benedenvoorgevel (= gedeelte van de voorgevel 
begrepen tussen de begane grond en de laagste vensterdorpel van de 
eerste verdieping.  

- Minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden 
- Maximale uitsprong van 10cm tav de voorgevel 
- Maximale oppervlakte van de reclame is 3m² 
- De som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is 

per vestigingseenheid maximaal 8m² bij een gevelbreedte groter dan 10m 
en kleiner of gelijk aan 20m. 

- Niet boven de kroonlijst uitsteken 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen 
afbreuk aan de omgeving. De omgeving wordt gekenmerkt door een menging van 
functies. Het gaat om een kleinschalige horecazaak, waardoor er geen verzwarende 
impact op de omgeving zou mogen zijn. 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 09/05/2017 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 het advies van de Brandweer d.d. 21.04.2017 dienen 
strikt te worden nageleefd. 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 



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

 

11 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. 
STADSBESTUUR HARELBEKE, Marktstraat 29 – 8530 HARELBEKE: het 
openen en verharden van een trage weg, Stasegemsestraat z/n – 
Vlamingenstraat z/n –  Gulden-Sporenstraat z/n – 8530 HARELBEKE. 

Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/51  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Openbare 
instelling Stad Harelbeke, met als adres Marktstraat 29 - 8530 Harelbeke, 
ontvangen. 
 
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 22/2/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
27/03/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, 
Stasegemsestraat z/n – Vlamingenstraat z/n – Gulden-Sporenstraat z/n  en met 
als kadastrale omschrijving HARELBEKE 1 AFD/HARELBEKE, sectie A, nr(s) 1250P  
3, 1259H  2, 1260T  2 
 
Het betreft een aanvraag tot het openen en verharden van een trage weg. 
 
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 NMBS. Er werd op 27.04.2017 een gunstig advies 
afgeleverd door de NMBS. 
 
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 deels gesitueerd in  

• VK Gulden-Sporenstraat, afgeleverd aan VAN LEYNSEELE – GRAUX, d.d. 
04.03.1981 met ref. 516.1041 en gewijzigd door SIX-SWAENEPOEL d.d. 
29.08.2001 

• VK Gulden-Sporenstraat, afgeleverd aan MATEXI, d.d. 05.01.1983 met ref. 
516.1054  

• VK Gulden-Sporenstraat, afgeleverd aan Willy MARTENS d.d. 20.08.2003  
met ref. 5.00/34013/1150.1 en de wijzigingen. 

• VK Gulden-Sporenstraat, afgeleverd aan Lieven DECRAMER, d.d. 
24.04.2015 

• VK Vlamingenstraat, afgeleverd aan MATEXI, d.d. 03.09.1969 en de 
wijzigingen. 

 
De aanvraag moet worden getoetst aan de voorschriften van de verkavelingen en aan 
het Gewestplan. 
 
Het tracé loopt langs heel wat verkavelingen. Het tracé van de nieuwe trage weg was 
voorzien in die verschillende verkavelingen. De aanvraag is dus conform verkaveling. 
 
De aanvraag is ook in overeenstemming met de voorziene bestemming van het 
Gewestplan. 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 
 
De aanvraag betreft het openen en verharden van een trage weg. 
 
Het betreft het aanleggen van een trage weg tussen de Stasegemsestraat, ter hoogte 
van de spoorwegbrug, langs de Vlamingenstraat tot de Gulden-Sporenstraat ter hoogte 
van 114 & 116. 
 
Het tracé bestaat deels uit een bestaande doorgang die braak ligt, tussen de 
spoorwegbedding en de achtertuinen. Het andere gedeelte van de voetweg is een nog 
niet bestaande doorgang die braak ligt tussen de spoorwegbedding en de tuinen. Het 
terrein is oneffen en moeilijk toegankelijk. 



 
Het pad wordt over de volle lengte heraangelegd om er een trage weg van te maken, die 
verschillende centrumstraten met elkaar verbindt. 
 
De trage weg zal op gelijke hoogte van de omliggende tuinen aangelegd worden zodat 
het landschap en de waterhuishouding bewaard blijft. Er wordt rekening gehouden met 
de helling van de spoorwegbedding. 
 
De trage weg wordt aangelegd met puinsteenslag. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang 
geen afbreuk aan de omgeving. De verbinding wordt aangelegd op een zodanige manier, 
dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. Er zou geen verzwarende impact op 
de omgeving mogen zijn en het project is ook verenigbaar met de plaatselijke toestand. 
Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit. De aanleg van deze trage 
weg betekent een meerwaarde voor fietsers en voetgangers. 
 
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 09/05/2017 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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HARELBEKE:  het uitbreiden van een rouwcentrum, Politieke 
Gevangenenstraat 126. 

  
Formulier I 
 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 



Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/80 
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G-
2017-90 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door B.V.B.A. 
DESEYNE ROUWCENTRUM, met als adres Politieke Gevangenenstraat 126, 8530 
Harelbeke, ontvangen. 
 
De aanvraag, die via het omgevingsloket werd ingediend, werd ontvangen op 
20/04/2017.  
 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 
20/04/2017.  
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE, 
Politieke Gevangenenstraat 126 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2 
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0527S, 0527V. 
 
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een rouwcentrum. 
 
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 werd op 21.04.2017 een voorwaardelijk 
gunstig advies afgeleverd door de Brandweer. 
 
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 uitbreiden van een rouwcentrum. 
 
De site bestaat uit een halfopen woning aan de straatzijde met daarachter, aansluitend 
een rouwcentrum. 
 
De woning bestaat deels uit twee bouwlagen met een hellend dak en deels uit één 
bouwlaag met een plat dak. Het gedeelte, bestaande uit één bouwlaag is verbonden met 
het rouwcentrum. Tussen de woning en het rouwcentrum ligt een tuin. Er is op de site 
ook nog parking voor een 15-tal wagens aanwezig. 
 
De bouwbeer wenst quasi de volledige tuin in te nemen voor de uitbreiding van het 
rouwcentrum. De afscheiding van de tuin wordt verwijderd, hier komt de nieuwe gevel 
van de uitbreiding. 
 
Een gedeelte van de woning, waar de eigenaar van het rouwcentrum woont, wordt 
gebruikt voor het rouwcentrum. Het bestaand bureel wordt vervangen door de nieuwe 
kistenkamer. Hiervoor wordt de wand tussen het vroeger bureel en de gang verplaatst, 
zodat de nieuwe gang iets smaller wordt. De bestaande kistenkamer wordt een 
slaapkamer. 
 
De nieuwe aanbouw van 116,6m² bestaat uit één bouwlaag met plat dak. De 
bouwhoogte bedraagt 3,17m en die is gelijk aan het bestaande gedeelte met één 
bouwlaag van de woning. De nieuwe aanbouw sluit aan op de nieuwe kistenkamer en het 
bestaand rouwcentrum. Het bestaand raam tussen de aanbouw en het rouwcentrum 
wordt verwijderd. Ook het raam tussen de aanbouw en de nieuwe kistenkamer wordt 
verwijderd. De aanbouw bestaat uit twee rouwkamers, een vestiaire, een kitchenette, 
een familiekamer en gang. 
 
De terreinbezetting bedraagt voor de werken 588,2m². Na de werken bedraagt die 
704,8m². 
 
De uitbreiding heeft geen invloed op het aantal parkeerplaatsen. De uitbreiding zorgt er 
wel voor dat de woning geen tuin meer heeft, enkel nog een klein koertje van circa 
16m². De woning wordt bewoond door de bouwheer. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen 
afbreuk aan de omgeving. De omgeving wordt gekenmerkt door een menging van 
functies. Er zou geen verzwarende impact op de omgeving zou mogen zijn. Het project is 
verenigbaar met de plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed 
op de mobiliteit. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. 
 
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 bestaande regenwaterputten en de nieuwe 
infiltratievoorziening. 
 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING 
VAN  HET VOLGENDE: 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die 
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de 
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten 
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen. 
 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 
 
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d. 21.04.2017 dienen 
strikt te worden nageleefd. 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde 
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het 
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de 
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de 
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 
 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 



herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 
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.  

 

13 Beslissing inzake 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”. 
 
De aanvrager ging in beroep tegen de weigering. Het college nam in zitting van 
31.01.2017 kennis van het bouwberoep en wenste gehoord te worden. 
 



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 zekerheid 

worde 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.   

 
De Deputatie heeft in zitting van 27.04.2017 het beroep ontvankelijk, doch ongegrond 
verklaard.  
 
De stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd, dit omwille van de mogelijke 
wateroverlast voor het aanpalende perceel. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het feit dat de Deputatie het beroep van (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 
ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard. 
 
Artikel 2: 
 
Het college neemt kennis dat de stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd. 

14 Aktename melding. Molenberg BVBA, Molenberg 5 - 9270 LAARNE: melden 
van het verbouwen van bestaande woning en slopen van bestaand 
aangebouwd bijgebouw, Verenigde-Natiënlaan 29 - 8530 HARELBEKE. 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd op 05.05.2017 een meldingsdossier ontvangen. Het meldingsdossier werd 
ingediend door B.V.B.A. MOLENBERG, Molenberg 5 – 9270 LAARNE, voor het verbouwen 
van bestaande woning en slopen van bestaand aangebouwd bijgebouw gelegen 
Verenigde-Natiënlaan 29. 
 
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften. 
 
De bestemming volgens het RUP “Arendswijk”, vastgesteld door de Gemeenteraad 
d.d. 14.09.2015 is een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties. 
 
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP. 
 
De voorschriften leggen het volgende vast: 
Terreinbezetting: max. 50% - minimum 25% moet bestaan uit groenaanleg – max. 2 
bouwlagen en een hellend of plat dak – max. bouwdiepte verdieping: 12m – 
kroonlijsthoogte: max. 7m – afstand tot de achterkavelgrens min. 8m 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP. 
 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening: 
 
De aanvraag betreft het verbouwen van bestaande woning en slopen van bestaand 
aangebouwd bijgebouw 
 
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een 
noordboomdak. Tegen een deel van de achtergevel werd een aanbouw geplaatst, 
bestaande uit één bouwlaag, deels met plat dak, deels met hellend dak. De bouwdiepte 
op het gelijkvloers bedraagt momenteel 15,13m. Wat verderop in de tuin staat nog een 
losstaand bijgebouw. 
 
De bouwheer wenst een deel van de achterbouw te slopen, namelijk het laatste gedeelte, 
dit met het hellend dak. Daardoor wordt de bouwdiepte op het gelijkvloers teruggebracht 
tot 12,38m. De bouwdiepte op het verdiep blijft gelijk. 
 
In de achtergevel wordt een raamopening vergroot. In de zijgevel van het te behouden 
gedeelte van de achterbouw wordt een raam en een deur vervangen door een groot 
raam. In de nieuw ontstane achtergevel van de achterbouw wordt een achterdeur naar 
de tuin voorzien. 
 
De ruimtes op het gelijkvloers worden heringedeeld en opgewaardeerd naar de 
hedendaagse woonnormen. 
 
De geplande werken hebben visueel quasi geen impact op het straatbeeld, omdat de 
werken zich aan de achterzijde van de woning bevinden. 
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige 
handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening laat toe dat de 
bouwheer een melding doet van bijgebouwen aangebouwd aan een vergunde woning, 
mits: 

- Er geen functiewijziging wordt doorgevoerd 
- Het aantal woongelegenheden ongewijzigd blijft. 



- De totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde 
bijgebouwen maximaal 40m² bedraagt. 

- De hoogte is beperkt tot 4m 
- De gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrens, of 

tegen de perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande  
scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het nieuw op te richten 
aangebouwde gebouw overschrijdt de bouwdiepte van het aanpalende gebouw 
niet. 

 
Het ontwerp voldoet aan het besluit.  
 
 
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 oppervlakte van de constructie minder 
dan 40m² bedraagt, moet de aanvraag niet voldoen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.  
 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt akte van de melding op naam van B.V.B.A. MOLENBERG, Molenberg 5 
– 9270 LAARNE voor het verbouwen van bestaande woning en slopen van bestaand 
aangebouwd bijgebouw gelegen Verenigde-Natiënlaan 29 – 8530 HARELBEKE. 

15 Voorkooprecht voor het pand gelegen Beversestraat 42 te HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Notaris Patrick TORRELLE, Marktstraat 52 te HARELBEKE heeft op 04.05.2017 een 
dossier aangeboden op het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij 
overeenkomstig art. 85 § 1 van de Vlaamse Wooncode aan de Stad Harelbeke het 
voorkooprecht wordt aangeboden voor het pand gelegen Beversestraat 42 te 
HARELBEKE, kadastraal bekend 1e Afd. Sectie A nr. 203K 3. 
 
Het eigendom staat op de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen. Vermits 
het goed opgenomen is in een inventaris waar het voorkooprecht geldt, dient het  
voorkooprecht aangeboden op grond van art. 85 § 1 van voormelde wooncode. De Stad 



wordt conform deze bepalingen de gelegenheid geboden om gebruik te maken van het 
voorkooprecht op voormeld goed.  
 
Vermits huidige eigendom geen belang heeft voor de Stad Harelbeke en niet in te passen 
valt in het stadspatrimonium noch in het woonbeleid, lijkt het niet opportuun gebruik te 
maken van dit voorkooprecht. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- de Vlaamse Wooncode, inzonderheid art. 85 § 1. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De stad zal geen gebruik maken van het door de Vlaamse Landmaatschappij aangeboden 
voorkooprecht voor het pand gelegen Beversestraat 42 te Harelbeke op basis van art. 85 
§ 1 van de Vlaamse Wooncode.  
Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij. 
 

16 Masterplan Bavikhove Dorp West. Uitwerking naar inrichtingsplan. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Na twee projectteamvergaderingen en één bewonersvergadering werd in het college van 
14.03.2017 een ontwerppiste gekozen: uitbreiding aan de sporthal met 3 bouwlagen, 
gebruik makend van het niveauverschil en werd beslist tot bilateraal overleg met enkele 
verenigingen (AHA-SAMW, Chiro, Judo, KDF ) i.p.v. een derde projectteam. 
Het bilateraal overleg had als bedoeling te informeren en ook een antwoord te krijgen op 
enkele vragen. Dit ging door op 26.04.2017, waarvan voorliggend verslag. 
De laatste fase is nu de uitwerking tot een inrichtingsplan met voorstelling aan de 
bewoners op 26.06.2017. 
 
Na een gesprek met de friturist werd duidelijk dat het zijn voorkeur geniet om zich te 
verplaatsen naar het private perceel, palend aan de huidige standplaats. De 
opmetingsplannen worden nu opgevraagd, gezien de onduidelijkheid over de 
perceelsgrens. De friturist vraagt om in deze constellatie verder te kunnen beschikken 
over de parking gelegen op stadseigendom (waar nu de frituur op staat). Dit betekent 
dat de aanleg van een groenverbinding moeilijk wordt.  
Indien deze vraag ingewilligd wordt kan er wel gekeken worden om dit her in te richten 
als een groene parking met een doodlopend punt voor gemotoriseerd verkeer 
(doorlopend voor traag verkeer). Zo zou de parking aan de andere zijde kunnen gelegd 
worden met bomen tussen de parkeervakken ( want de frituur nu staat, is een Aquafin 
collector aanwezig).  
 
Er werd gevraagd om de fietsverbinding, nu gelegd in verlengde 25ste linie-laan met 
toekomstige brug over beek, ook te onderzoeken met oversteek beek nabij de sporthal 
(waar beek reeds toe ligt) naar Haringstraat. In het BPA Tramstatie is hier een traject 
van voet- en fietsersdoorgang uitgetekend. Het BPA Tramstatie voorziet ook nog in een 



ruime zone voor groen en recreatie. In het college van 27.03.2002 werd beslist dit 
voetwegtraject te verlaten n.a.v. een vraag van de toenmalige verkavelaar Amsto om 
grond aan de aanpalers te verkopen. In praktijk blijken de percelen Vlietestraat 31 en 33 
dit aangekocht te hebben (ook grote delen van de zone openbaar groen en recreatie), 
waardoor het tracé niet meer in de vorm van het geldende BPA kan gerealiseerd worden. 
Ook percelen in de 25ste linie-laan werden uitgebreid binnen de zone voor openbaar 
groen en recreatie.  
 
Het tracé zou kunnen verlegd worden, dit impliceert echter dat het tracé een barrière zal 
vormen tussen de huidige dorpssite en de mogelijke uitbreiding in de nog beschikbare 
zone voor openbaar groen en recreatie. 
 
Als de fietsverbinding verlegd wordt, kan dit maar gedeeltelijk in de optimale breedte van 
een fietssnelweg. Immers de doorgang tussen de beek en de vijver is smal en het lijkt 
niet de bedoeling om bomen te rooien in het parkgebied. Doortrekking van de verbinding 
ten zuiden van de vijver kan conflicten met gebruikers opleveren door de nieuwe 
inplanting van gebouwen, speelzone, enz. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het verslag van het bilateraal overleg. 
 
Artikel 2: 
 
Het masterplan mag op volgende wijze verder uitgewerkt worden tot een inrichtingsplan: 
 
- Het college gaat akkoord tot integratie van de private berging van KDF.  
- Het college beslist om het gebouw akoestisch af te stemmen op gebruik door 
KDF/Drumband en SAMWD zowel naar buiten als van lokaal naar andere lokalen zodat 
samengebruik geen probleem is. 
- Het college beslist het inrichtingsplan verder uit te tekenen met de gevraagde 
bergingen voor AHA-SAMWD. Er wordt niet voorzien in extra lokalen voor muziek, er zijn 
voldoende lokalen die door gebruik op verschillende tijdstippen (met AHA) kunnen 
voorzien worden. 
- Het college beslist het inrichtingsplan verder uit te tekenen inclusief judozaal zonder 
kantine. 
- Het college beslist de ontwerppiste van integratie chiro/speelplein in het gebouw te 
verlaten. Chiro en speelplein worden voorzien langs de kant Koeksken, met inplanting 
voordeur naar straat en recreatieve inrichting richting speelbos-speelplein. 
- Het college gaat akkoord met het voorzien van een beperkt aantal parkeerplaatsen 
t.b.v. de frituur mits groen parking en groene fietsverbinding, zonder doorgaand 
gemotoriseerd verkeer naar de verdere site. 
- Het college verkiest een fietsverbinding over de sportsite, langs de vijver naar het 
verlengde van de Haringstraat. Indien dit niet mogelijk is kan de fietsverbinding in het 
verlengde van de 25ste linie laan, dewelke sowieso voorzien moet worden. 
 



17 RUP Bavikhove Dorp West. Aanstelling planteam. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het college van 12.04.2016 werd beslist tot de opmaak van een masterplan van de 
site in Bavikhove geïntegreerd in het RUP Bavikhove Dorp West. 
 
De opmaak van het masterplan zit in de laatste fase, wat betekent dat de procedure van 
het RUP overlappend kan opgestart worden. 
 
Op 1 mei 2017 treedt het decreet in werking dat de planmilieueffectrapportage en andere 
effectbeoordelingen integreert in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Deze aangepaste procedure vereist de aanstelling van een planteam door het college. 
 
Het ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door een planteam dat 
kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, 
waaronder minstens een ruimtelijk planner. Het planteam voert het geïntegreerde 
planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse 
resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Vlaamse Codex ruimtelijke ordening art. 2.2.3, 2.2.18 
 
Verwijzend naar eerdere beslissingen 
 
- Aanstelling van de intercommunale Leiedal als ontwerper in functie van diens 
exclusiviteitscontract voor de opmaak van het RUP “Bavikhove Dorp West” d.d. 
31.05.2016 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college stelt volgende leden aan als leden van het planteam: 
- stedenbouwkundig ambtenaar Cindy Deprez, erkend ruimtelijk planner tot 3.06.2015 
(erkenning te hernieuwen) 
- ontwerper Griet Lannoo van Intercommunale Leiedal, aangesteld als ontwerper van het 
RUP, erkend ruimtelijk planner 
- ontwerper Jorrit Barbry van Intercommunale Leiedal, aangesteld als ontwerper van het 
RUP 
- schepen ruimtelijke ordening David Vandekerckhove. 

Patrimonium 

18 Stand van zaken paviljoenuitbating Vrijdomkaai. Verdere aanpak. 



Bij gemeenteraadsbeslissing van 23.05.2016 werd de ‘selectieleidraad’ inzake de 
contractprincipes voor de paviljoen-uitbating goedgekeurd. Via en tijdens een 
dialoogprocedure zou de stad - samen met bekwame en geïnteresseerde kandidaat-
uitbaters - het voorwerp en de modaliteiten van de paviljoenuitbating (-concessie)  
verder verfijnen. 
Na een oproep in de zomer 2016, weerhield de stad in het najaar 2016 de vier 
kandidaturen van volgende mogelijke uitbaters : (geschrapt). Met deze partijen 
organiseerde de stad reeds 3 gespreksrondes : een 1ste op 06.12.2016,  een 2de ronde 
op 30.01.2017 en de 3de en voorlopig laatste gespreksronde op 12.04.2017.   
 
Tijdens het 3de overlegmoment van 12.04.2017 besprak de stad met de kandidaten de 
door W. Rasschaert reeds –naar aanleiding van de vorige rondes- bijgewerkte ontwerp-
concessie. 
Vooralsnog bleken enkele verfijningen en aanpassingen aan het bestek nodig. Thans legt 
W. Rasschaert die laatste versie van het ontwerp-concessie-“bestek” aan het 
schepencollege én eveneens de beoordelingscriteria waartegen de 4 kandidaten –bij het 
indienen van hun ‘offerte’ tegen elkaar zullen worden vergeleken en gewogen. 
 
Na huidige collegezitting, zou –zoals afgesproken met de 4 kandidaten- dit ontwerp hen 
een laatste maal worden overgemaakt zodat ze hun uiteindelijke en definitieve 
opmerkingen hierop kunnen formuleren tegen begin juni, bij W. Rasschaert. Vervolgens 
zou het raadsdossier “Inrichting en uitbating van het  horeca-Paviljoen op de 
Vrijdomkaai’ : goedkeuren concessiemodaliteiten en  toewijzigingscriteria“ in de 
raadszitting van 17.7. worden voorgelegd.  
 
Na die raadszitting maakt de stad de goedgekeurde inschrijvingsbundel aan de 
respectievelijke 4 kandidaat-uitbaters over met de vraag hun voorstel én alle bijhorende 
stukken in te dienen tegen begin oktober 2017. Het komt vervolgens het college toe om 
de ingediende concessie-voorstellen te beoordelen en uiteindelijk (tegen eind 2017) deze 
uitbating toe te wijzen aan 1 uitbater. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier “Uitbatingsrecht van de 
horeca in het paviljoen op de Vrijdomkaai”.  
Het –ten gevolge van de 3de gespreksronde van 12.4.2017 met de 4 kandidaat-uitbaters 
door W.Rasschaert aangepaste concessie-ontwerp, zal voor een laatste nalezing aan die 
4 worden voorgelegd. Eventuele opmerkingen worden bij W. Rasschaert tegen begin juni 
verwacht, zodat de definitieve concessiemodaliteiten en  de toewijzigingscriteria aan de 
raad (vermoedelijke zitting 17.7.2017) ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd. 
 
Artikel 2: 
 
Het college gaat akkoord met de vooropgestelde werkwijze. 
 

19 Inname openbaar domein Bruyelstraat n.a.v. verkeersvrije week van 
school De Wingerd. 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De Vrije Basisschool De Wingerd in Bavikhove organiseert – in samenwerking met de 
Politiezone Gavers- in de week van 15 tot en met 19 mei een verkeersweek.  Tijdens 
deze week wensen zij een behendigheidsparcours te plaatsen op het dorpsplein aan de 
Bruyelstraat. Hiervoor dient tijdens de schooluren een parkeerverbod geplaatst te worden 
voor de meeste parkeerplaatsen. De aanvraag tot het plaatsen van dit parkeerverbod is 
gesteld bij mail dd 4.5.2017 door de PZ Gavers. 
 
Het parkeerverbod zou geldig zijn op  

• Maandag 15/5, dinsdag 16/5 en donderdag 18/5 van 8u30 tot 16u 
• Woensdag 17/5 van 8u30 tot 12u 
• Vrijdag 19/5 van 8u30 tot 15u 

 
De verkeersdienst van de PZ Gavers maakte reeds een signalisatievergunning op, die 
toegevoegd is aan voorliggend dossier.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de 
artikelen 57 par. 1 en 57 par. 3, 1° ; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de aanvraag via de PZ Gavers tot het plaatsen van een 
parkeerverbod in functie van de “verkeersweek” van 15 mei tot 19 mei, georganiseerd 
door de Vrije Basisschool De Wingerd in Bavikhove. Het college verleent hiertoe 
toelating, meer bepaald op het dorpsplein aan de Bruyelstraat te Bavikhove.  
 

20 Kennisname brief Agentschap Onroerend Erfgoed in verband met 
kerkenbeleidsplannen en restauratie- en erfgoedpremies. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Aan het schepencollege wordt de brief dd. 28.4.2017 van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed voorgelegd houdende toelichting op de ‘regelgeving rond kerkenbeleidsplannen 
en restauratie- en erfgoedpremies”.  
 
Hoewel een kerkenbeleidsplan vroeger al een voorwaarde was – cfr de onroerend erfgoed 
regelgeving- om een premie te bekomen voor beschermde monumenten, bestemd voor 
een erkende eredienst, is die voorwaarde sinds 1 januari 2017 strenger.  
Een actueel kerkenplan is thans een verplichte voorwaarde én het kerkenbeleidsplan 
MOET voldoen aan de definitie en specifieke elementen zoals vermeld in het 
Onroerenderfgoeddecreet:  



Het moet goedgekeurd zijn door eerst het representatief orgaan van de betrokken 

eredienst en vervolgens door de gemeente- of provincieraad. Het moet een lokaal 

gedragen langetermijnvisie bieden voor alle gebouwen die bestemd zijn voor die 

betrokken eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie en minimaal de 

volgende basisgegevens bevatten:  

- Een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met 

onder meer hun cultuurhistorische waarde, architecturale mogelijkheden en 

bouwfysische toestand; 

- De situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in de ruimtelijke 

omgeving; 

- Een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken 

gebouwen bestemd voor de eredienst; 

- Een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van 

de betrokken gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige 

invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.  

 
Wat betreft Harelbeke leverde het Centraal Kerkbestuur aan het begin van deze 
legislatuur een kerkenplan aan, dat samen met én gekoppeld aan de meerjarenplanning 
2014-2019 door de gemeenteraad in zitting van november 2013 werd goedgekeurd.  
Het huidige kerkenplan lijkt niet meer te voldoen aan voormelde vereisten en zou –o.a. 
in functie van het eventueel opvragen van erfgoedsubsidies voor beschermde 
monumenten, bestemd voor een erkende eredienst (bijv. St.Salvator en St.Rita)- moeten 
worden geactualiseerd. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de brief van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Een kopie van deze brief wordt aan het Centraal Kerkbestuur overgemaakt, onder in 
voorbereiding van het overleg op 14 juni 2017 inzake het kerkelijk patrimonium.  

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

21 Aanleg voetweg 31 Hulste.  Goedkeuring gunning. 

Het college, 
 
Beslist de bespreking van dit dossier te verdagen naar een volgende zitting. 

22 Verslag raad van bestuur Infrax van 23.01.2017, 20.02.2017 en  
27.03.2017. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de raad van bestuur van Infrax West van 23 januari 2017, 20 februari 2017, 27 maart 
2017 werden volgende punten besproken die betrekking hebben op Harelbeke: 
 



Verslag raad van bestuur Infrax West 23 januari 2017: 
- Bijlages zijn niet bijgevoegd; punten zijn onduidelijk!  

 
Verslag raad van bestuur Infrax- West 20 februari 2017: 
 

 1.1 Verkoop Centrale Harelbeke en omliggende gronden (UC 13/01/2017 
punt C2)  
De onderhandelingen met de kopers en de teksten van de verkoopovereenkomsten 
zijn in een eindfase gekomen.  
De Raad van Bestuur gaat akkoord met deze verkoop. 
 

3.3 Algemene Vergadering Infrax West (UC 23/01/2017 punt C8, UC 
6/02/2017 C4+C5, UC 13/02/2017 C1)  

De Algemene Vergadering van Infrax West heeft plaats op dinsdag 6 juni 2017 om 
18 u in de Salons Saint Germain te Diksmuide, De Breyne Peellaertstraat 12.  
Voorstel van agenda van de Algemene Vergadering op dinsdag 6 juni 2017  
1 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering  
2 Balans en resultatenrekening 2016  
3 Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering  
4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris  
5 Statutenwijziging  
6 Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris  
7 Kennisgeving (onder voorbehoud)  
8 Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)  
 

Verslag raad van bestuur Infrax- West 27 maart 2017: 
 
 2 Bestuur en toezicht – deelgenoten  
Vervanging bestuurder (UC 27/03/2017)  

De gemeenteraad van Harelbeke heeft in zitting van 20 maart 2017 beslist de heer 
Annick Vandebuerie aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur en als lid van het 
Uitvoerend Comité bij Infrax West in vervanging en ter voleindiging van het mandaat 
van de heer Jacques Maelfait.  
De Raad van Bestuur keurt die vervanging goed.  
Die goedkeuring wordt dan ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Infrax van 23 
januari 2017, het verslag van 20 februari 2017 en het verslag van 27 maart 2017. In het 
bijzonder van de agendapunten die betrekking hebben op Harelbeke. 
Het departement grondgebiedszaken stelt voor om een aangetekend schrijven aan 
Infrax-West te richten met de vraag om de toelichtingen en bemerkingen van de leden 
op te nemen in het verslag.  
 

DEPARTEMENT FACILITY 



Onderhoud gebouwen en wegenis 

23 Voorontwerp detailstudie ESCO-dossier. Beslissing tot verdere uitwerking. 

Het college, 
 
beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

24 (geschrapt) 

25 (geschrapt) 

Personeel 

26 Aanstelling contractueel bibliotheek assistent. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch : 
 
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 02.05.2017 nam het 
college kennis van de visietekst over de bibliotheek van de heer Jan Vanherreweghe 
enerzijds en van de vraag om de arbeidsovereenkomst van (geschrapt) te verlengen. In 
die zin wou worden afgeweken van de theoretische bezetting zoals opgenomen in de 
personeelsformatie enerzijds en de bezetting zoals opgenomen in de nota van de 
bibliothecaris anderzijds. 
 
Het college gaf op 02.05.2017 opdracht aan de bibliotheek om een nieuwe visienota over 
de toekomst en organisatie van de bibliotheek van Harelbeke uit te werken met daaraan 
gekoppeld de noodzakelijk personeelsbezetting per graad. 
In afwachting van deze nota besliste het college dat de arbeidsovereenkomst van 
(geschrapt) – tijdelijk bibliotheek assistent – met 6 maanden mag worden verlengd. 
 
Overzicht tewerkstelling (geschrapt) bij de stad: 

- College van 14.06.2016: AO bepaalde duur: 15.06.2016 – 30.09.2016 – 19/38e 

vervangingsovereenkomst 

- College van 04.10.2016: AO bepaalde duur: 05.10.2016 – 31.12.2016 – 19/38e 

vervangingsovereenkomst 

- College van 22.11.2016: AO bepaalde duur: 28.11.2016 – 31/12/2016 – 19/38e  

- College van 22.11.2016: AO bepaalde duur: 01.01.2017 – 31.05.2017 – 38/38e 

 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°; 
- Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Bijlage II - Bijzondere 

benoemings- en bevorderingsvoorwaarden; 
 
Om deze redenen ; 



 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
(geschrapt) wordt aangesteld als voltijds contractueel bibliotheek assistent, binnen het 
departement Vrije Tijd en dit voor een periode van bepaalde duur.  
 
De arbeidsovereenkomst gaat in op 07.06.2017 en neemt een einde op 07.12.2017. 
 
Artikel 2: 
 
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld. 
 

27 Selectieprocedure vakman 'groen' (D1-D3), binnen het departement 
facility : kennisname resultaten. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In zitting van de Gemeenteraad van 8 maart 2010 werd het besluit genomen met 
betrekking tot : 
 

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam 
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de 
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie; 

2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel; 

 
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met 
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd. 
 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 17.01.2017 werden  
2 VTE functies van vakman ‘groen’ (D1-D3), binnen het departement facility vacant 
verklaard. 
 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 17.01.2017 werd beslist 
de voornoemde vacant verklaarde functies in de vullen bij wijze van een combinatie van 
een bevorderingsprocedure en een procedure van interne personeelsmobiliteit. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 21.02.2017 kennis 
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Op 12.04.2017 en 26.04.2017 werden respectievelijk de technische en de mondelinge 
proeven georganiseerd. 
 
Uit het verslag van de selectiecommissie van 26.04.2017 blijkt dat volgende kandidaat 
geslaagd is in de selectieproeven (bij wijze van bevordering) : (geschrapt). 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen : 
 



• Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 

• De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid de diverse 

hoofdstukken met betrekking tot  de selectieprocedure, de bevordering en de procedure van 

interne personeelsmobiliteit. 

 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 26.04.2017 en stelt vast dat 
volgende kandidaat geslaagd is in de selectieproeven (bij wijze van bevordering)  van 
vakman ‘groen’ (D1-D3), binnen het departement facility : 
 

- (geschrapt) 

28 Selectieprocedure vakman 'groen' (D1-D3), binnen het departement 
facility : kennisname resultaten. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In zitting van de Gemeenteraad van 8 maart 2010 werd het besluit genomen met 
betrekking tot : 
 

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam 
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de 
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie; 

2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel; 

 
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met 
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd. 
 
Binnen het departement facility is er nood aan vakmannen ‘groen’ (D1-D3), dit teneinde 
de continuïteit binnen de dienst zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Om vlot hierop te kunnen anticiperen heeft het college van burgemeester en schepenen  
in zitting 17.01.2017 2 VTE vakman ‘groen’ (D1-D3)  vacant verklaard met onmiddellijke 
ingang en beslist – rekening houdend met het eventueel aanwezige talent en potentieel 
van de medewerkers binnen de organisatie - deze in te vullen bij wijze van een 
combinatie van een bevorderingsprocedure en procedure interne personeelsmobiliteit.   
 
Het college heeft ook in zitting van 17.01.2017 de selectieprocedure, de 
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor 
de selectieprocedure voor 2 VTE vakman ‘groen’ (D1-D3). 
 



Op 21.02.2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de 
ingeschreven kandidaturen en stelde vast dat er slechts 3 kandidaten zich hebben 
ingeschreven om deel te nemen aan de selectieproeven. 
 
Indien uit het proces-verbaal van de selectieproeven blijkt dat er niet voldoende  
kandidaten geschikt zijn om te functioneren als vakman, werd vanuit het departement 
facility voorgesteld om ook een bijkomende selectieprocedure op te starten voor het 
aanleggen van een werfreserve voor vakman ‘groen’ en dit bij wijze van een 
aanwervingsprocedure.  Op die manier kunnen de eventueel nog openstaande 
betrekkingen vlot worden ingevuld met geschikte kandidaten vanuit de wervingsreserve. 
 
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 28.02.2017 heeft het 
college beslist een bijkomende selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van 
een wervingsreserve voor vakman 'groen' (D1-D3), binnen het departement facility. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 28.03.2017 kennis 
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Op 11.04.2017, 12.04.2017 en 26.04.2017 werden respectievelijk de preselectie, 
technische en de mondelinge proeven georganiseerd. 
 
Uit het verslag van de selectiecommissie van 26.04.2017 blijkt dat volgende kandidaten 
geslaagd is in de selectieproeven (bij wijze van aanwerving), in volgorde :  

- (geschrapt) 
 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen : 
 

• Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 
• De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid de 

diverse hoofdstukken met betrekking tot  de selectieprocedure en de 
aanwerving. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 26.04.2017 en stelt vast dat 
volgende kandidaten geslaagd is in de selectieproeven (bij wijze van aanwerving) van 
vakman ‘groen’ (D1-D3), binnen het departement facility (in volgorde) : 
 
(geschrapt)

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

29 Aanvraag receptie en stadsmedailles. 

Het college, 
 



Verleent goedkeuring aan de directeur van de SAMWD tot het bekomen van een 
stadsreceptie voor het laureatenconcert op vrijdag 30 juni.  
 
Het laureatenconcert vangt aan om 18u30.  
 
De bediening van de receptie gebeurt door eigen personeel. 
Aan de laureaten wordt een stadsmedaille overhandigd. 

30 Activiteitenkalender. 

Het college, 
 
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 4 mei tot en 
met 2 juni 2017. 

31 Aanvraag trofeeën. 

Het college, 
 
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van bekers van 
de stad: 
Woensdag 12 juli: kampioenenviering kaarting, teerlingenbak en sjoelbak: bekers voor 
100 euro. Prijsuitreiking om 14u30 in Socio Torengalm. 
 

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

Welzijn 

32 Onderhoudscontract WIS-database Eenhana. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college keurde in zitting van 14 april 2015 de financiële ondersteuning goed voor de 
uitbouw van een database door DX Solutions voor werkzoekenden in Eenhana.  
 
Harelbeke en Eenhana kwamen tot een overeenkomst om elk 50% van de kosten te 
dragen voor de ontwikkeling van de database. Dit betekende zowel voor Harelbeke en 
Eenhana een kost van 6.485 euro. Eenhana betaalde reeds de eerste helft, en heeft de 
tweede factuur eind 2016 vereffend. Deze factuur sleepte een tijdje aan omdat er enkele 
onduidelijkheden waren wat betreft de functionaliteiten van de database bij Eenhana. 
Deze werden opgehelderd tijdens het werkbezoek in Harelbeke in mei 2016. 
 
De database werd officieel gelanceerd tijdens het werkbezoek in Eenhana september 
2015. Dit lanceringsmoment genoot sterke media aandacht. De database kreeg de naam 
W.I.S.-Eenhana: Work – Information – System of Eenhana. Het moet de brug slaan 
tussen werkgevers en werkzoekenden in de zeer snel groeiende stad Eenhana.   
 
De database werd heel toegankelijk uitgebouwd en is gebruiksvriendelijk zowel voor de 
werkgevers als de werkzoekenden. Op vandaag is er nog geen front-office in de database 
geïnstalleerd waarbij werkzoekenden zichzelf kunnen registreren. Nu kunnen 
werkzoekenden enkel de openstaande jobs consulteren. Voor Eenhana is het ook erg 
belangrijk om zicht te krijgen op wie de werkzoekenden zijn en over welke vaardigheden 



ze beschikken. DX Solutions kan die implementeren in de bestaande database van 
Eenhana. Deze kost van 3.630 euro werd in de collegezitting van 31 mei 2016 door het 
college goedgekeurd. 
 
In de collegezitting van 31 mei 2016 gaf het college zijn akkoord om de kost van het 
onderhoudscontract in 2016 voor zijn rekening te nemen. Het onderhoudscontract werd 
echter niet geactiveerd in 2016, waardoor we voorstellen dat engagement op te nemen 
in 2017. Gesteld dat het contract op 15 mei aanvangt, betekent dit een kost van € 
1224,62. 
 
Teneinde een vlotte betaling van de facturen te garanderen aan de leverancier DX 
Solutions, vragen wij met instemming van onze stedenbandpartner aan het college om 
het onderhoudscontract op naam van stad Harelbeke op te maken. 
 
Vanaf 2018 wordt er aan Eenhana Town Council een degressief betalingsvoorstel 
voorgelegd wat betreft de jaarlijkse kosten voor dit onderhoudscontract: 
 
2018: 75% Harelbeke, 25% Eenhana (zijnde € 1469,54, € 489,85) 
2019: 50% Harelbeke, 50% Eenhana (zijnde € 979,69, € 979,69) 
2020: 25% Harelbeke, 75% Eenhana (zijnde € 489,85, € 1 469,54) 
 
De totale kostprijs van het aandeel van Eenhana zal worden afgehouden van de middelen 
van de provincie die werden voorzien voor de bouw van het bureau van de marktleider. 
Zijnde de som van €10183. Op die manier kunnen internationale transacties en 
laattijdige betalingen worden vermeden. 
 
Indien het College zich hiermee akkoord verklaard, wordt het overige deel van de toelage 
van de provincie, zijnde € 5284,55, doorgestort naar Eenhana Town Council. De 
evaluatie van dit dossier werd door de provincie goedgekeurd en de middelen kunnen 
worden vrijgegeven. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de vraag om het onderhoudscontract van de W.I.S.-
database op naam van stad Harelbeke op te maken en gaat hiermee akkoord. 
 
Artikel 2:  
 
Het college gaat akkoord met een degressieve financiering van het onderhoudscontract 
zoals hierboven voorgesteld. 

33 Organisatie Iftar-avond op 28 mei. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Sinds een viertal jaar wordt ingezet op een integratie en diversiteitsbeleid in de stad 
Harelbeke. De contacten met burgers van vreemde herkomst zijn veel verbeterd in de 



voorbije jaren door onder meer het opzetten van het ambassadeursproject, het 
organiseren van fietslessen, de praatttafels, …  Harelbeke kent zo’n 10,7% burgers van 
vreemde herkomst. Dit zijn inwoners die huidige of eerste nationaliteit als niet Belg 
hebben of de eerste nationaliteit van vader of moeder is niet-Belgisch. De grootste groep 
zijn daarvan mensen van Marokkaanse afkomst met islamitische geloofsovertuiging.  
 
Op 27, ten laatste 28 mei begint de ramadan. Tijdens de vastenperiode wordt elke dag 
het vasten verbroken met de Iftar-maaltijd bij zonsondergang. 
Omdat we op zondag 28 mei nog gebruik kunnen maken van de tent in het stadspark, 
hadden we op die avond de tent graag ter beschikking gesteld voor iedereen (moslims en 
anderen) die samen een Iftar-maaltijd wil nuttigen. We kijken qua samenwerking voor 
het organiseren van deze avond richting zelforganisaties zoals vzw Bader en Sbouya, 
alsook een samenwerking met het OCMW, zijnde de mensen in LOI, buurtwerk en 
samenlevingsopbouw. 
Het is daarbij niet de bedoeling om deze avond van stad uit te organiseren. We zien de 
rol van stad Harelbeke als louter faciliterend door onder meer het aanbieden van de tent, 
ondersteuning te bieden en het mee bekend maken van de avond.  
Voor het invullen en organiseren van de avond rekenen we op de hierboven opgesomde 
actoren. 
Ter voorbereiding van de eigenlijke avond stellen we, bij voldoende interesse, de keuken 
van CC Het Spoor ter beschikking om samen te koken en de Iftar-maaltijd te bereiden. 
We zien het als een mooie gelegenheid voor de verenigingen om naar buiten te komen 
met hun werking en cultuur, een kans om de sociale cohesie te bevorderen zoals gesteld 
in de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan en een opportuniteit voor de 
geïnteresseerden om van dichterbij kennis te maken met een cultuur die niet de hunne 
is. 
 
Aan het College wordt een principiële goedkeuring gevraagd om samen met de 
Harelbeekse moslimgemeenschap dergelijk initiatief uit te werken. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
«Stemresultaat» 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Het College keurt de uitwerking van een Iftar-avond in samenwerking de Harelbeekse 
moslimgemeenschap principieel goed.    

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

Erfgoed 

34 Aanstellen begeleiders en gidsen Peter Benoitmuseum. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Voor de goede werking van het Peter Benoitmuseum is het nodig beroep te kunnen doen 
op begeleiders en gidsen.  
 
De opdracht van de gidsen/begeleiders museum en toerisme bestaat erin het museum te 
openen en te sluiten, rondleidingen te verzorgen (gidsen) of toezicht te houden 



(begeleiders), de verlichting en de verwarming na te zien, de passende maatregelen te 
nemen bij inbraak, diefstal, schade en beperkt administratief werk te verrichten inherent 
aan de opdracht van gidsen/begeleiders museum en toerisme.  
 
In de gemeenteraad van 24.04.2017 werd de betaling van gidsen en begeleiders vastgelegd. De 
betaling wordt opgesplitst in gidsbeurten en permanenties:  

• voor permanentieblokken per 3 uur in het museum wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien 
van 33,36 euro (jaarlijks geïndexeerd) 

• de gidsbeurten worden door de groepen zelf betaald aan 30 euro per uur aan de stad die op 
haar beurt de gidsen vergoedt via een onkostenvergoeding aan dezelfde voorwaarden 

 
De basis van het systeem van de forfaitaire onkostenvergoeding is terug te vinden in de 
omzendbrief van het ministerie van Financiën van 5 maart ’99 betreffende de fiscale 
vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk (circulaire van 5 maart 1999 
van het ministerie van Financiën – Ci.RH.241/509.803) 
 
In de praktijk staat het college in voor het goedkeuren of aanpassen van de lijst met 
gidsen/ begeleiders waaruit de dienst erfgoed en toerisme kan putten voor het begeleiden 
van de verschillende activiteiten. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Omzendbrief van het ministerie van Financiën dd 05.03.99 betreffende de fiscale vrijstelling van 

onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk; 

- GD artikel 57, §1 

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 

- Gemeenteraadsbesluit dd. 24.04.2017 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Stelt de hiernavolgende personen aan tot gids/ begeleider van het Peter 
Benoitmuseum: 
(geschrapt) 

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

Werken en ondernemen 

35 Maandagmarkt te Bavikhove. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 
 
Vanuit het college kwam de vraag om de mogelijkheid van de organisatie van een 
beperkte markt in Bavikhove te onderzoeken. De maandagnamiddag (14 – 18u.) zou 



hiervoor een geschikt moment zijn. Er zouden al meerdere geïnteresseerde 
marktkramers zijn voor dit initiatief. Zoals bekend is het aanbod aan dagelijkse 
producten in Bavikhove sterk terug gelopen. Ook de Unizo afdeling klaagde deze evolutie 
eerder al aan. De maandagmarkt zou een manier kunnen zijn om deze dagelijkse 
producten (brood, vlees, zuivel, …) terug in Bavikhove te brengen. We zien ook in de 
regio een toename van kleine markten die blijkbaar een nieuwe invulling krijgen. Er 
wordt gedacht aan een formule waar alleen met vaste abonnementen wordt gewerkt en 
geen risico-plaatsen worden ingevuld en waarbij streng wordt toegekeken op de 
branchering (enkel dagelijkse goederen) en waar een beperking van het aanbod wordt 
voorzien. Er wordt voorgesteld om wat betreft het standgeld een percentage te nemen 
van het standgeld in Harelbeke en te zoeken naar een modulering voor de 
wintermaanden. Wanneer het college principieel beslist om dit voorstel verder te 
onderzoeken dient het voorstel ook technisch bekeken (plaatsing, 
elektriciteitsvoorzieningen, opkuis,…) dient een marktreglement opgemaakt en dienen de 
standgelden uitgewerkt.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Gemeentelijk reglement d.d. 14.04.2008 m.b.t. ambulante activiteiten op de 
openbare markt.  Hervaststelling en hernummering art. 23 van de algemene 
gemeentelijke politieverordening. 

 
Om deze redenen;  
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
 
Na beraadslaging;  
 
«Stemresultaat» 
BESLUIT: 
 
Art. 1. 
 
Het college beslist het voorstel tot de organisatie van een maandagnamiddagmarkt beperkt 
tot dagelijkse producten verder te onderzoeken en geeft opdracht aan de dienst WOL om 
in samenspraak met de marktleider dit voorstel verder uit te werken en voor te leggen aan 
het college.  
 

SAMW 

36 Vervanging leerkracht cello/contrabas wegens ziekte. 

(geschrapt) 
 

37 Vervanging leerkracht gitaar wegens ziekte. 

(geschrapt)

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Milieu 



38 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Feestcomité Eiland vzw - 
Sinksenfeesten Eiland 2017. 

Het College, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 13.04.2017 diende Feestcomité Eiland vzw een aanvraag in voor een niet-ingedeelde 
muziekactiviteit.  
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten 
Eiland 2017 (wijkkermis) en vindt plaats aan het Plein (Eiland), te 8530 Harelbeke in een 
tent. 
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 

 
De muziekactiviteit is op: 
vrijdag 02 juni 2017 (aanvang 21u) 
zaterdag 03 juni 2017 (aanvang 19u) 
zondag 04 juni 2017 (aanvang 17u) 
maandag 05 juni 2017 (aanvang 14u). 
 
De milieudienst stelt voor om aan Feestcomité Eiland vzw toelating te verlenen voor het 
afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten Eiland 2017 
(wijkkermis), de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het 
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  



-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Feestcomité Eiland vzw wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch 
versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten Eiland 2017 (wijkkermis) op vrijdag 02 juni 
2017, zaterdag 03 juni 2017, zondag 04 juni 2017 en maandag 05 juni 2017 
De activiteit vindt plaats aan het Plein (Eiland), te 8530 Harelbeke in een tent en het 
gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 

De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai  en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

39 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van CLOET Johan, Gravenstraat 12 
8530 Harelbeke voor het verder exploiteren (hernieuwen, wijzigen, 
uitbreiden en toevoegen) van een rundveehouderij, gelegen Gravenstraat 
12 8530 Harelbeke - PV van openen openbaar onderzoek. 

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



CLOET Johan, Gravenstraat 12 8530 Harelbeke diende d.d. 27.03.2017 een 
milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in voor het verder exploiteren (hernieuwen, 
wijzigen, uitbreiden en toevoegen) van een rundveehouderij, gelegen Gravenstraat 12 
8530 Harelbeke. 
 
Het onderwerp van de aanvraag is in hoofdzaak de hernieuwing en de uitbreiding van de 
vergunning van 28.10.2008 met vervaldatum 28.10.2028. Er wordt immers een 
bijkomende stal voor het onderbrengen van bijkomende dieren gepland, samen met de 
bouw van een loods voor opslag van stro/hooi. Naar aanleiding van deze belangrijke 
investering wordt ook de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning aangevraagd.  
 
Volgende activiteiten worden aangevraagd: 
 

Rubriek Omschrijving 
6.4.1 1.500 liter smeerolie 
6.5.2 2 brandstofverdeelslangen 
9.4.3.c.1 200 runderen 
15.1.1 25 voertuigen 
17.3.2.1.1.1.b 17.850kg mazout in 2 tanks van elk 8925kg 
19.6.2.a 200m³ stro 
28.2.c.1 820m³ dierlijke mest 
53.8.1 499 m³/jaar uit één steenput en één boorput 

 
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 03 mei 2017 tot 02 
juni 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek. 

40 Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van N.V. 
Bosschaert Aannemingen, 't Hoge 114 8500 Kortrijk voor het verwerken 
van bouw- en sloopafval, gelegen Kortrijksesteenweg 244 8530 Harelbeke. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
N.V. Bosschaert Aannemingen, 't Hoge 114 8500 Kortrijk diende d.d. 24/03/2017 de 
melding in, met als onderwerp het verwerken van bouw- en sloopafval (werken werf NV 
Nerva), gelegen Kortrijksesteenweg 244 8530 Harelbeke, kadastraal bekend, HARELBEKE 
1 AFD/HARELBEKE, sectie A, nr(s) 1134X  3, 1135Y  2, 1139X, zijnde de volgende 
rubrieken van Vlarem: 
 
Rubriek Omschrijving Kl. 
2.2.2.h Afvalstoffen afkomstig van één specifieke werf, waarbij minstens 50% 

van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op plaats van 
ontstaan, inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie en inrichting 
op maximaal 1.000 m van de werf (Totale eenheden: 1500 Ton) 

3 

Het betreft een nieuwe inrichting.  
 
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is rubriek 2.2.2.h van Vlarem.- niet 
vergunningsplichtig, maar er dient toch akte van genomen te worden. 
 



Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatie- voorwaarden uit 
Vlarem worden opgelegd. 
 
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij 
de decreten van het Vlaams Parlement. 
 
Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten 
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering. 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op 
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets. 
 
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubrieken van de 
indelingslijst van Vlarem: 
 
Rubriek Omschrijving Kl. 
2.2.2.h Afvalstoffen afkomstig van één specifieke werf, waarbij 

minstens 50% van de stoffen na behandeling nuttig worden 
aangewend op plaats van ontstaan, inrichting niet langer dan 
één jaar in exploitatie en inrichting op maximaal 1.000 m van 
de werf (Totale eenheden: 1500 Ton) 

3 

 
Deze aktename wordt verleend aan N.V. Bosschaert Aannemingen, 't Hoge 114 8500 
Kortrijk, met als voorwerp het verwerken van bouw- en sloopafval, gelegen 
Kortrijksesteenweg 244 8530 Harelbeke. 
 
Artikel 2: 
 
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de 
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:  
 



- Algemene milieuvoorwaarden 
- Sectorale milieuvoorwaarden: 

• 5.2: inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen. 
 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem). 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd. 

41 Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van N.V. Visser & 
Smit Hanab, Langerbruggekaai 3 9000 Gent voor de aanleg van warmtenet 
en een tijdelijk werfdepot, gelegen Stedestraat/Rietvoornstraat zn 8530 
Harelbeke. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
N.V. Visser & Smit Hanab, Langerbruggekaai 3 9000 Gent diende d.d. 31/03/2017 de 
melding in, met als onderwerp de aanleg van warmtenet en een tijdelijk werfdepot 
gelegen Stedestraat/Rietvoornstraat zn 8530 Harelbeke , kadastraal bekend, HARELBEKE 
3 AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 0054G, 0054H, 0054K, 0054M, 0054N, 0054P, 0054R, 
1721A, zijnde de volgende rubrieken van Vlarem: 
 

Rubriek Omschrijving Kl. 
6.4.1 Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale 

opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 
3000 liter) 

3 

6.5.1 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)) 

3 

15.1.1 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in 
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en 
met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan 
personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal)) 

3 

17.1.2.1.1 Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen 
(m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. 
rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 
300 liter tot en met 1000 liter (1000liter) 

3 

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

3 

53.2.2.b)1° Winning van grondwater: bronbemaling, met inbegrip van 
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd 
grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch 
noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige 
werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen: 
2° gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 
1 met een netto opgepompt debiet van: 
b) meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het 

3 



grondwaterpeil: 
1° wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 
(54.424m³) 

 
Het betreft een nieuwe inrichting.  
 
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, zijn de rubrieken 53.2.2.b)1°, 6.4.1, 
6.5.1, 15.1.1, 17.1.2.1.1, 17.4 van Vlarem.- niet vergunningsplichtig, maar er dient toch 
akte van genomen te worden. 
 
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatie- voorwaarden uit 
Vlarem worden opgelegd. 
 
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij 
de decreten van het Vlaams Parlement. 
 
Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten 
van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering. 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op 
artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets. 
 
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art.11. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Neemt akte van huidige melding met betrekking tot volgende rubrieken van de 
indelingslijst van Vlarem: 
 

Rubriek Omschrijving Kl. 
6.4.1 Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale 

opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 
3000 liter) 

3 

6.5.1 Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen 
voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 

3 



17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale 
eenheden: 1 Stuks (aantal)) 

15.1.1 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in 
rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en 
met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan 
personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal)) 

3 

17.1.2.1.1 Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen 
(m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. 
rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 
300 liter tot en met 1000 liter (1000liter) 

3 

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

3 

53.2.2.b)1° Winning van grondwater: bronbemaling, met inbegrip van 
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd 
grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch 
noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige 
werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen: 
2° gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 
1 met een netto opgepompt debiet van: 
b) meer dan 30.000 m3 per jaar en de verlaging van het 
grondwaterpeil: 
1° wordt beperkt tot maximaal vier meter onder het maaiveld 
(54.424m³) 

3 

 
Deze aktename wordt verleend aan N.V. Visser & Smit Hanab, Langerbruggekaai 3 9000 
Gent, met als voorwerp de aanleg van warmtenet en een tijdelijk werfdepot gelegen 
Stedestraat/Rietvoornstraat zn Harelbeke. 
 
Artikel 2: 
 
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de 
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:  
 
- Algemene milieuvoorwaarden 
- Sectorale milieuvoorwaarden: 

• 5.6 : brandstoffen en brandbare vloeistoffen 
• 5.15 : garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor 

motorvoertuigen 
• 5.17 : opslag van gevaarlijke producten 
• 5.53 : winning van grondwater. 

 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem). 
 
Bijzondere voorwaarden : 
 
1) Het opgepompt bemalingswater dient zoveel mogelijk terug in de grond gebracht. Voor zover dit gezien de 

locatie en de stand van de technieken mogelijk is, moet het water (in volgorde van prioriteit):  

 
• zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. 

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van putten, vijvers, bekkens of grachten  
• zoveel mogelijk geloosd worden in de openbare of private beken, waterlopen of 



grachten  
• als 1. en 2. niet haalbaar zijn, kan er geloosd worden op een RWA-afvoer of via 

een poortdijk (toegang tot een ondergrondse beek)  
• als alle bovenstaande punten niet haalbaar zijn kan men lozen in de openbare 

riolering.  
 
De haalbaarheid van deze vier maatregelen moet  voor de installatie en opstart van de 
bemaling afgetoetst worden met de milieudienst. 
 
2) Indien er geloosd wordt op een RWA-afvoer, een poortdijk of op de openbare 

riolering, dient er een zandfilter geplaatst te worden. Indien er geloosd moet worden 
via een huisaansluitputje moet dit een RWA-putje zijn. 

 
3) Elke bronbemaling moet uitgerust zijn met een verzegelde debietmeting en registratie 

van de opgepompte hoeveelheid grondwater.  Deze geregistreerde debieten worden 
na beëindiging van de bemaling bezorgd aan de Milieudienst. 

 
4) Een lozing van meer dan 10 m³/uur bemalingswater op de openbare riolering vereist 

tevens een voorafgaande schriftelijke toelating van Aquafin. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd. 

42 Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van JONCKHEERE 
Jordy, Stationsstraat 40 8530 Harelbeke voor het houden van reptielen, 
gelegen Stationsstraat 40 8530 Harelbeke. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
JONCKHEERE Jordy, Stationsstraat 40 8530 Harelbeke diende d.d. 6/04/2017 de melding 
in, met als onderwerp het houden van reptielen (baardagame, korenslang), gelegen 
Stationsstraat 40 8530 Harelbeke, kadastraal bekend, HARELBEKE 1 AFD/HARELBEKE, 
sectie A, nr(s) 0594E  2, zijnde de volgende rubriek van Vlarem: 
 
Rubriek Omschrijving Kl. 
9.2.2.d.1 Dieren: Diergaarden e.d.: Inrichtingen waar volgende dieren worden 

gehouden of verhandeld: alle reptielen, andere dan deze vermeld in 
sub b) en sub c) tot en met 30 dieren (max. 30) 

3 

 
Het betreft een nieuwe inrichting. 
 
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is rubriek 9.2.2.d.1 van Vlarem.- niet 
vergunningsplichtig, maar er dient toch akte van genomen te worden. 
 
Met het oog op het voorkomen van hinder, dienen de nodige exploitatie- voorwaarden uit 
Vlarem worden opgelegd. 
 
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de 
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie, moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



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

gehouden of verhandeld: alle reptielen, andere dan deze vermeld in 
sub b) en sub c) tot en met 30 dieren (max. 30) 

3 

 
Deze aktename wordt verleend aan JONCKHEERE Jordy, Stationsstraat 40 8530 
Harelbeke, met als voorwerp het houden van reptielen gelegen Stationsstraat 40 8530 
Harelbeke. 
 
Artikel 2: 
 
Voor de exploitatie van de inrichting waarop huidige melding betrekking heeft, gelden de 
algemene en sectorale voorwaarden uit Vlarem II. betreffende:  
 
- Algemene milieuvoorwaarden 
- Sectorale milieuvoorwaarden: 

• 5.9: Dieren. 
 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem). 
 
 
Artikel 3: 
 



Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd. 

Patrimonium 

43 Toepassen retributies voor het gebruik van openbaar domein n.a.v. 
werken. Goedkeuren afrekening maand april 2017. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Ter kennisgeving en goedkeuring wordt de retributie-aanrekening voor de innames 
openbaar domein vanaf 1 april 2017 t.e.m. 30 april 2017, dit is 30 kalenderdagen, 
voorgelegd.  
 
Voormelde aanrekening valt onder art. 9 van het gemeentelijk retributiereglement waarin 
wordt gesteld dat aannemers die openbaar domein gebruiken, eigendom van de stad of 
door de stad beheerd, naar aanleiding van werken hiervoor retributie dienen te betalen.  
 
De retributie bedraagt 50 eurocent per m² of gedeelte van een m² ingenomen 
oppervlakte en per dag of een gedeelte van een dag.  
(geschrapt) 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de 

artikelen 57 par. 1 en 57 par. 3, 1° ; 
- het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 18.11.2013 zoals van kracht, inzonderheid en 

zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en 15; 

- de algemene gemeentelijke politieverordening van 12.04.2010, inzonderheid en 
zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 50 t.e.m. 53. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de afrekening van de retributies voor 
inname openbaar domein over de maand april 2017. 

44 Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid 
van werken. Machtiging. 

(geschrapt) 
 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

45 Heraanleg voetpaden 2015 - Deel 2 : Delen Tientjesstraat en Heerbaan.  
Goedkeuring eindafrekening. 

Het college, 



 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 september 2015 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Heraanleg voetpaden 
2015 - Deel 2 : Delen Tientjesstraat en Heerbaan”, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 oktober 2015 
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan BVBA Marc Crombez, KBO nr. 
0455.325.918, Heernisse 2 te 8600 Diksmuide tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 55.526,26 excl. btw of € 67.186,77 incl. 21% btw. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 15_38. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 november 2015 
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 30 november 2015. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 maart 2017 
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 7.200,00 excl. btw of 
€ 8.712,00 incl. 21% btw. 
Het Departement Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten stelde de eindafrekening 
op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 74.219,42 incl. btw bedraagt, als 
volgt gedetailleerd: 
 

Raming  € 72.395,50 

Bestelbedrag  € 55.526,26 

HV in meer + € 0,00 

HV in min - € 0,00 

Bijwerken + € 7.200,00 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 62.726,26 

Afrekening VH (in min) - € 1.387,90 

Reeds uitgevoerd = € 61.338,36 

Totaal excl. btw = € 61.338,36 

Btw + € 12.881,06 

TOTAAL = € 74.219,42 
De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 10,47%. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht. 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 
bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 
beperken artikel 105. 



- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken 
artikel 5, § 2. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg 
voetpaden 2015 - Deel 2 : Delen Tientjesstraat en Heerbaan”, opgesteld door het 
Departement Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten, waaruit blijkt dat de werken 
een eindtotaal bereikten van € 61.338,36 excl. btw of € 74.219,42 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 
 

DEPARTEMENT FACILITY 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

46 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping..  Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping.” werd een 
bestek met nr. 861.11-A17/16 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement 
Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.341,20 excl. btw of € 40.342,85 
incl. 21% btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 24 april 2017 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Er wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen tot 
offerte te verzenden. 
 
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
- Project Interieurs BVBA, Vooruitgangstraat 8 te 8530 Harelbeke; 
- Inside Decorations, Afspaningsstraat 7 te 8531 Bavikhove; 
- BVBA Depoortere C&F, Fazantenstraat 10 te 8530 Harelbeke; 



- Deco House Working, Bosdreef 50 te 8530  Harelbeke; 
- Decoratiewerken Stockman, Menenstraat 181 te 8560 Wevelgem. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 
budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 
 
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, § 2. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “Renovatie 
stadhuis Fase 1 zolderverdieping.” wordt opgestart. 
 
Artikel 2: 
 
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 
- Project Interieurs BVBA, Vooruitgangstraat 8 te 8530 Harelbeke; 
- Inside Decorations, Afspaningsstraat 7 te 8531 Bavikhove; 
- BVBA Depoortere C&F, Fazantenstraat 10 te 8530 Harelbeke; 
- Deco House Working, Bosdreef 50 te 8530  Harelbeke; 
- Decoratiewerken Stockman, Menenstraat 181 te 8560 Wevelgem. 
 
Artikel 3: 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 
budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 
 



47 Plaatsen gasleiding site Forestierstadion.  Goedkeuring voorlopige 
oplevering. 

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 “Plaatsen gasleiding site Forestierstadion” 
aan Roobrouck multi techniek, KBO nr. BE 0826.962.513, Brugsestraat 86 te 8531 
Harelbeke tegen het onderhandelde bedrag van € 5.742,22 excl. btw of € 6.948,09 incl. 
btw. 
De aannemer Roobrouck multi techniek, Brugsestraat 86 te 8531 Harelbeke heeft aan 
zijn verplichtingen voldaan. 
De heer Frederik Ost, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van voorlopige 
oplevering, die plaatsvond op 21 april 2017. 
 
In het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering worden volgende 
opmerkingen vermeld:  
-) sleuf in volle grond te dichten door onderaannemers van kleedkamer Forestier  
-) herstel klinkerpad op afroep 
-) cementeren doorgang buis aan toegang veld (2X). 
 
De waarborgtermijn werd vastgesteld op 12 maanden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
-De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 4. 
-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 opdracht “Plaatsen gasleiding site Forestierstadion” wordt voorlopig opgeleverd. 
 

48 Plaatsen gasleiding site Forestierstadion.  Goedkeuring eindafrekening. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 november 2016 
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht 
“Plaatsen gasleiding site Forestierstadion”, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 november 2016 
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Roobrouck multi techniek, KBO nr. 
BE 0826.962.513, Brugsestraat 86 te 8531 Harelbeke tegen het onderhandelde bedrag 
van € 5.742,22 excl. btw of € 6.948,09 incl. btw. 
Het Departement grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het 
eindbedrag van de werken € 6.948,09 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd: 
 

Raming  € 5.785,12 

Bestelbedrag  € 5.742,22 

Totaal uitgevoerd  € 5.742,22 

Totaal excl. btw = € 5.742,22 

Btw + € 1.205,87 

TOTAAL = € 6.948,09 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 
budgetcode 221000/074010-VT-VT 75. 
 
 
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, § 4. 
-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:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Plaatsen gasleiding 
site Forestierstadion”, opgesteld door het Departement grondgebiedszaken, waaruit blijkt 
dat de werken een eindtotaal bereikten van € 5.742,22 excl. btw of € 6.948,09 incl. 21% 
btw. 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op 
budgetcode 221000/074010-VT-VT 75. 
 

Facility - Overheidsopdrachten 

49 Landbouwtractor met frontlader. Goedkeuring gunning (45.787,00 euro + 
21% btw). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 5 januari 2017 stelde de preventieadviseur een verslag op. 

In het kader van de opdracht “Landbouwtractor met frontlader” werd een bestek met nr. 
NH-410 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.107,44 excl. btw of € 57.000,00 
incl. 21% btw. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 16 januari 2017 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Agrix bvba, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke; 
- LANDBOUWMACHINES VANPETEGHEM NV, Sint Elooistraat 40 te 8840 Westrozebeke; 
- FIRMA BEEL NV, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem; 
- Jozef Pottie-Borry, Pijplap 137 te 8560 Gullegem. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 februari 2017 om 12.00 uur te 
bereiken. 

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2017. 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Jozef Pottie-Borry - Case Farmall 85A met Frontlader Stohl CL855P met variante 
hulpstukken, Pijplap 137 te 8560 Gullegem (€ 48.420,00 excl. btw of € 58.588,20 incl. 
21% btw); 
- Agrix bvba - New Holland T4.85 met Frontlader Stohl CL855P, Gentsesteenweg 136 te 
8530 Harelbeke (€ 45.787,00 excl. btw of € 55.402,27 incl. 21% btw); 

De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes: 
- Jozef Pottie-Borry - Case Farmall 85A met Frontlader Stohl CL855P met variante 



hulpstukken, Pijplap 137 te 8560 Gullegem (€ 45.550,00 excl. btw of € 55.115,50 incl. 
21% btw) 
- Agrix bvba - New Holland T4.85 met Frontlader Stohl CL855P, Gentsesteenweg 136 te 
8530 Harelbeke (€ 45.787,00 excl. btw of € 55.402,27 incl. 21% btw) 

Op 10 april 2017 stelde mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, het 
verslag van nazicht van de offertes op. 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Agrix bvba, KBO 
nr. BE 0474.197.762, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke-New Holland T4.85 met 
Frontlader Stohl CL855P, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 45.787,00 
excl. btw of € 55.402,27 incl. btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op 
budgetcode 242000/011920-BOD-BOD 10. 

 
De financieel beheerder verleent visum. 

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 € 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, § 2. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- 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. 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

- GR 16 januari 2017: goedkeuren bestek, raming en gunningswijze. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
10 april 2017, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 
Aankoop. 
 



Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
De opdracht “Landbouwtractor met frontlader” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Agrix bvba, KBO 
nr. BE 0474.197.762, Gentsesteenweg 136 te 8530 Harelbeke-New Holland T4.85 met 
Frontlader Stohl CL855P, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 45.787,00 
excl. btw of € 55.402,27 inclusief 21% btw. 
 

50 Raamovereenkomst Geïntegreerde HR software.  Goedkeuring kwalitatieve 
selectie. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Stad Harelbeke treedt op als opdrachtencentrale bij de gunning van de opdracht. 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst Geïntegreerde HR software” werd een 
bestek met nr. NH-340 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility 
- Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 413.223,14 excl. btw of 
€ 500.000,00 incl. 21% btw. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 20 februari 2017 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 20 februari 2017 de plaatsingsprocedure te 
starten. 

De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 maart 2017 om 10.00 uur te 
bereiken. 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelde op 29 maart 2017 
een verslag van nazicht van de kandidaturen op. 

Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 maart 2017 
blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- A & S SOLUTIONS BVBA, Kokerstraat 2, Bus A te 9750 Zingem 
- DILEOZ NV, Excelsiorlaan 11 te 1930 Zaventem 
- EMERITIS BELGIUM NV, Berchemstadionstraat 78 te 2600 Berchem(Antw) 
- SD Worx, Van Schonebekeplein 6, 6de verdeip te 2000 Antwerpen 

Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 31 mei 2017 voorgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht voor Stad Harelbeke is voorzien in het investeringsbudget  
van 2017, op budgetcode 241000/011200-BOD-BOD 33 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.1) 
en in het budget van de volgende jaren. 

 
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, § 2, 1° b (de aard van de werken/leveringen/diensten of de onzekere 
omstandigheden maken een vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk), en 
meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 



verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen 
op een aankoop- of opdrachtencentrale. 
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. 
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, § 2. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 
29 maart 2017 voor de opdracht “Raamovereenkomst Geïntegreerde HR software” 
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 
 
Artikel 2: 
 
De kwalitatief geselecteerde kandidaten (A & S SOLUTIONS BVBA, DILEOZ NV, EMERITIS 
BELGIUM NV en SD Worx) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

51 Groenonderhoud Harelbeke 2017.  Goedkeuring gunning (42.624,00 euro + 
21% btw). 
 
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Groenonderhoud Harelbeke 2017” werd een bestek met 
nr. NH-468 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 
incl. 21% btw. 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 11 april 2017 
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, 
met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- LVR Groenonderneming, Donsegemstraat 4 te 8700 Aarsele (Tielt); 
- NV Arbowar, Driesstraat 80 te 8790 Waregem; 
- NV Krinkels, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel; 
- NV Krinkels, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel; 
- Waak vzw, Heirweg 125 te 8520 Kuurne; 
- Het werkspoor, Kalkenstraat 4 te 8800 Roeselare; 
- Mariasteen vzw, Koolskampstraat 39b te 8830 Hooglede; 
- DE LEERSNIJDER BART BVBA, Tieltstraat 195 te 8760 Meulebeke; 
- PRO NATURA OOST-VLAANDEREN VZW, Galgenstraat 60 te 9900 Eeklo; 
- DE GROENE KANS VZW, Sparkevaardekenstraat 4 te 8600 Diksmuide; 
- DE DUINENWACHT VZW, Vaartblekersstraat 15 te 8400 Oostende; 
- 360° Groen, Dreef ter Panne 14 te 8000 Brugge. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 april 2017 te bereiken. 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 25 juli 2017. 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- NV Krinkels, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel (€ 132.926,00 excl. btw of 
€ 160.840,46 incl. 21% btw) en (€ 122.466,00 excl. btw of € 148.183,86 incl. 21% btw) 
als variant; 

- Waak vzw, Heirweg 125 te 8520 Kuurne (€ 42.624,00 excl. btw of € 51.575,04 incl. 
21% btw); 

Op 3 mei 2017 stelde mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, het 
verslag van nazicht van de offertes op. 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Waak vzw, KBO nr. 
BE 0457.351.040, Heirweg 125 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 42.624,00 excl. btw of € 51.575,04 incl. btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget  van 2017, op 
budgetcode 610316/068000. 

De financieel beheerder verleent visum. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is 
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 
- het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
et 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, § 2. 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 
CBS 18/04/2017 Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 mei 2017, 
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 
 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
De opdracht “Groenonderhoud Harelbeke 2017” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Waak vzw, KBO nr. 
BE 0457.351.040, Heirweg 125 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 42.624,00 excl. btw of € 51.575,04 incl. btw. 
 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Verzekeringen 

52 Doorlichting verzekeringen. Stand van zaken en vervolg. 

Het college, 
 
Neemt er kennis van dat op 30.05 of 31.05.2017 een vergadering plaats heeft met AON 
betreffende de resultaten van de doorlichting en het verderzetten van de procedure. 
 
Het college vaardigt schepen Inge Bossuyt of de door haar aan te duiden medewerker af 
op deze vergadering ten einde haar akkoord te geven met de verderzetting van de 
procedure en de afwerking van het eventueel noodzakelijk bestek. 
 
Het eventuele bestek zal dan beschikbaar zijn tegen 12.06.2017. 
 
Vervolgens zal het dossier op het college van 20.06.2017 worden geagendeerd voor : 
 

- formeel akkoord met het verderzetten van de procedure; 
- het akkoord - voor zoveel als nodig –met de selectie van de dienstverleners; 
- en de goedkeuring van het bestek. 

 



DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

53 Omzendbrief in kader van samenvoeging gemeenten. Kennisname. 

Het college, 
 
Op 13 april 2017 heeft de stad een omzendbrief ontvangen met de nadere regels voor de 
schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de omzendbrief met de nadere regels voor de 
schuldovername  in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. 
 

54 Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname notulen kerkraad van 3 april 2017.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
Op 14 april 2017 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 3 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

houdende regeling van het administratief toezicht inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Nà beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 3 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef met volgende dagordepunten : 

1. Aanwezig; 
2. Bespreking en goedkeuring verslag; 
3. Verkiezing van kleine helft kerkraad; 
4. Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester; 
5. Nazicht kastoestand; 
6. Neven- en/of herbestemmingen kerk Sint-Jozef; 
7. Kerkenbeleidsplan: inspiratienota 22/02/2017; 
8. Religiopoint; 



9. Budget 2018; 
10. Overheidsopdracht inzake verzekeringen personen, materiële schade, 

aansprakelijkheid en auto; 
11. Varia; 

 
 
Artikel 2: 
 
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

55 Kerkfabriek Sint-Rita. Kennisname notulen kerkraad van 6 april 2017.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
Op 21 april 2017 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 6 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Rita ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht 
inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Nà beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 6 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Rita met volgende dagordepunten : 

1. Kennisname brief Vlaams Ministerie van Bestuurszaken; 
2. Verkiezing kleine helft; 
3. Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester; 
4. Kennisgeving samenstelling en adressenlijst kerkraad; 
5. Verslag vorige vergadering; 
6. Agenda; 
7. Documenten centraal kerkbestuur; 
8. Kennisname brief agentschap onroerend erfgoed; 
9. Infoborden eucharistievieringen; 
10. Water in de kelder; 
11. Inspectie monumentenwacht; 
12. Keuringsverslag gasinstallatie; 
13. Uitgaven gas en elektriciteit; 
14. Doorlichting verzekeringen; 
15. Tuin pastorie; 
16. Sluitingsuren kerk; 
17. Te viseren schulden eerste semester 2017; 



18. Kastoestand; 
19. Volgende vergadering; 

 
 
Artikel 2: 
 
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

56 Kerkfabriek Sint-Augustinus. Kennisname notulen kerkraad van 5 april 
2017.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
Op 24 april 2017 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 5 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Augustinus ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht 
inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Nà beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 5 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Augustinus met volgende dagordepunten : 

1. Goedkeuring verslag; 
2. Verkiezing kleine helft; 
3. Verkiezing voorzitter, penningmeester en secretaris; 
4. Begroting 2018; 
5. Aanpassingswerken 2017; 
6. Verzekeringsopdracht stad; 
7. Varia; 

 
Artikel 2: 
 
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

57 Kerkfabriek Sint-Petrus. Kennisname notulen kerkraad van 19 april 2017.  

Het college, 
 



Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
Op 25 april 2017 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 19 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht 
inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Nà beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het College neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 19 
april 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus met volgende dagordepunten : 

1. Goedkeuring notulen vorige raad; 
2. Kastoestand op 11/04/2017; 
3. Verkiezing kleine helft + aanduiden bestuursfuncties; 
4. Isolatieverplichting huurwoningen; 
5. Doorlichting verzekeringsportefeuille stad; 
6. Kerkenplan en meerjarenplan periode 2020 tem 2025; 
7. Probleem met buur Immorosa; 
8. Controle bliksemafleiders; 
9. Woning Vlietestraat 171; 
10. Mogelijk gebruik part-time koster/organist; 
11. Controle door monumentenwacht; 
12. Varia; 
13. Datum volgende vergadering; 

 
 
Artikel 2: 
 
Het College beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

58 Kwartaalrapport 2017/1. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het kwartaalrapport 2017/1 wordt thans voorgelegd aan het college van burgemeester 
en schepenen en wordt nadien toegelicht op de raadscommissie Financiën, Management, 
Personeel, Communicatie en Intercommunales van 11.05.2017. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



-Artikel 165 en 166 van het gemeentedecreet van 15.07.2005. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kwartaalrapport 
2017/1. 
 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Strategische planning 

59 Kennisname jaarrapport interne controle 2016. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Artikels 99, 100 en 101 van het gemeentedecreet handelen over de interne controle van 
de gemeente.  Hierin staan de bepalingen waaraan het interne controlesysteem moet 
voldoen.  Eén van die bepalingen is dat de secretaris jaarlijks rapporteert over het 
interne controlesysteem aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
gemeenteraad.  Dit is het opzet van dit jaarrapport. 
 
Interne controle wordt gezien als “een geheel van maatregelen en procedures dat wordt 
uitgevoerd door mensen dat het management een redelijke zekerheid verschaft over het 
bereiken van de doelstellingen over het naleven van de regelgeving, over het bekomen 
van betrouwbare (financiële en beheers-) informatie, over het efficiënt inzetten van 
middelen”. 
 
Het interne controlesysteem werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 
18 mei 2015.   
 
Het jaarrapport interne controle wordt besproken op de raadscommissie financiën en 
personeel op donderdag 11 mei en wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad van juni. 
 
Het jaarrapport interne controle wordt als bijlage aan dit dossier toegevoegd. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  



 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarrapport interne 
controle 2016. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

60 Doortocht. RS Classic op zaterdag 1 juli. 

Het college, 
 
Vzw Classica Groeninge, Baljuwstraat 63A, 8970 Poperinge organiseert op zaterdag 1 juli 
de volgende activiteit: RS Classic, een regelmatigheidsrit voor oldtimers.  
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke.  
PZ Gavers verleent positief advies.  
Op de voorgestelde reisweg zijn geen werken gepland. 
 
BESLUIT: 
 
Het college verleent toelating aan Vzw Classica Groeninge, Baljuwstraat 63A, 8970 
Poperinge voor de doortocht van de RS Classic op zaterdag 1 juli 2017 door Harelbeke. 
De deelnemers dienen de wegcode te volgen en te respecteren. De folder “Veilig op Stap” 
wordt bezorgd met de toelating. 
Op de voorgestelde reisweg zijn geen werken gepland. 
 

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

Burgerzaken 

61 Jubilea. 

Het College, 
 
Verleent goedkeuring aan de receptieaanvraag van: 
 
VANFLETEREN Eugène en DEVOLDER Jeannine, Heerbaan 83 8530 Harelbeke ter 

gelegenheid van hun gouden bruiloft op zaterdag  3 juni om 15u00 in het stadhuis. 

MAHIEU Arthur en HOSTEN Ivette,  Arendsstraat 8  8530 Harelbeke ter gelegenheid van 

hun gouden bruiloft op zaterdag  3 juni om 16u30 in het stadhuis. 

DERYCKERE Roger en LIPPENS Gabrielle,  Kollegeplein 5 8530 Harelbeke ter gelegenheid 

van hun briljanten  bruiloft op zaterdag 10 juni om 14u00 in De Vlinder. 

BARZEELE Lucien en LAMBRECHT Jozina,  Gaversstraat 1/0302 8530 Harelbeke ter 

gelegenheid van hun diamanten bruiloft op zaterdag 24 juni om 10u00 in het stadhuis. 

VANDOOREN Noël en VANDAELE Magdalena, Platanenlaan 20   8530 Harelbeke ter 

gelegenheid van hun gouden bruiloft op zaterdag  24 juni om 11u30 in het stadhuis. 

 

Welzijn 



62 Organisatie FairTrade@work 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 22 januari 2007 keurde de gemeenteraad de Fair Trade resolutie goed waarop het 
stadsbestuur er principieel mee instemt om minstens koffie en één ander Fair Trade 
product te gaan gebruiken en om deel te nemen aan de actie FairTradeGemeente.  
 
In het kader van de campagne Fair Trade Gemeente en om Fair Trade in het 
stadsbestuur nogmaals in de kijker te plaatsen wordt in Harelbeke deelgenomen aan de 
actie FairTrade@work van Max Havelaar. De actie van Max Havelaar is bedoeld om een 
steuntje te geven aan alle bedrijven en organisaties die waarden en producten van Fair 
Trade willen promoten bij hun werknemers.  De actie is tevens een opsteker voor het 
behoud van de titel van FairTradeGemeente.  
 
Voor FairTrade@work op maandag 22 mei zal men gebruik maken van de faciliteiten 
(tent, bestek,…) reeds aanwezig in het stadspark voor andere activiteiten zoals 
kidsfestival, Art&Food, Dag van het Park, … Deze FairTrade@work wordt georganiseerd 
voor het stadspersoneel, gemeenteraadsleden en collegeleden. De fairtradelunch vindt 
plaats buiten de diensturen van het stadspersoneel.   
 
Programma FairTrade@work: 

- 12u00:  Welkomstdrankje 
- 12u10:  Toelichting project in de kijker: Jo Desmet vertelt over een weeshuis in 

Bujumbura (Burundi). Haar vriendin Ann Callewaert woont daar en zet zich actief 
in voor dat weeshuis. 

- 12u30:  Fairtrade salade-buffet 
- 13u00:  Prijsuitreiking Fair Trade wedstrijd & napraten 

 
Er wordt een deelnameprijs gevraagd van 5 euro. Deze opbrengst kan, zoals de voorbije 
jaren, geschonken worden aan het project dat uiteengezet wordt tijdens Fairtrade@work.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het evenement FairTrade@work op maandag 22 mei 2017 
om 12u00 voor het stadspersoneel en -bestuur. De fairtradelunch vindt plaats buiten de 
diensturen van het stadspersoneel.   
 
Artikel 2: 
 
Het college stemt in met de vraagprijs van 5 euro voor deelname aan het evenement en 
schenkt dit integraal aan het project in de kijker.  
 

63 Gebruik tent in het stadspark van 16 mei - 29 mei 2017 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De week van de Opvoeding gaat door van zaterdag 13 mei tot en met zaterdag 20 mei. 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen en/of voor ouders door 
het Huis van het Kind en de partners. 
 
Op woensdag 17 mei gaat het kidsfestival door in het Stadspark van 14u-17u. Hiervoor 
wordt een tent geplaatst van 24m op 8 m. De tent wordt geplaatst op dinsdag 16 mei 
2017 en afgebroken op maandag 29 mei door de tentverhuringsmaatschappij 
Vannieuwenhuyze. Tijdens deze periode gaan er verschillende evenementen door in de 
tent van verschillende diensten. 
 
Op dinsdag 16 mei wordt de tent opgezet. Woensdag 17 mei gaat in de namiddag het 
kidsfestival door in het Stadspark georganiseerd door Huis van het Kind Harelbeke. 
Maandag 22 mei gaat fairtrade@work door georganiseerd vanuit Noord-Zuid en Milieu. 
Het feest comité Harelbeke organiseert op zaterdagavond 27 mei de Art- & 
Foodtruckmarkt. Op zondag 28 mei gaat overdag Boterhammen in het Park door 
georganiseerd door de Mina Raad. ’s Avonds gaat de Iftar-avond door die ondersteund 
wordt door het departement Burger & Welzijn.  
 
De kostprijs van de tent bedraagt 2 768.48 € inclusief BTW. De tent wordt geplaatst en 
afgebroken door de verhuurmaatschappij. De kostprijs wordt voor 50 % gedragen door 
Huis van het Kind Harelbeke en 50 % door de stad.  
 
De programmatie van de Week van de Opvoeding 2017 alsook het overzicht van het 
gebruik van de tent bevindt zich in bijlage in dit collegedossier.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de programmatie van de 
Week van de Opvoeding 2017 van 13 mei tot en met 20 mei en het gebruik van de tent 
die geplaatst wordt in het stadspark van 16 mei tot en met 29 mei. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepen geeft de goedkeuring voor het gebruik van de 
tent door Huis van het Kind, Noord-zuid en Milieu, feestcomité Harelbeke en de 
Minaraad.  

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN 

Werken en ondernemen 

64 Huisvesting coördinerend directeur Mevr. Patricia Lambert van de 
scholengemeenschap “De Balk” . 



Het college, 
 
Beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting.  

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

65 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 8 mei 2017 digitaal werd 
overgemaakt, goed. 

66 Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college. 

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

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen bedragen 
goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het algemeen 
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 



Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op de 
voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het 
budgethouderschap van het college. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1. 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed. 

67 Goedkeuren van de te betalen loonboekingen ikv budgethouderschap vh 
college. 

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

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen bedragen 
goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het algemeen 
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de boekingsprojecten van te betalen vakantiegelden 
ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op de 
voorliggende lijst voorkomende betalingen behoren tot het budgethouderschap 
van het college of behoren tot het budgethouderschap van de gemeenteraad. 
 
Het college stelt vast dat de gemeenteraad op 02.01.2007 aan de secretaris de 
goedkeuring van de te betalen bedragen binnen het kader van het 
budgethouderschap van de gemeenteraad heeft toevertrouwd. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 

Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1 en 4. 
 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 



BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de boekingsprojecten-vakantiegeld goed, 
met uitzondering van de uitbetaling van de lonen, pensioenen en andere vergoedingen 
kaderend in het budgethouderschap van de gemeenteraad. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 

68 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het college, 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 2 mei 2017 dat als 
goedgekeurd mag worden beschouwd. 
 
 

 
De zitting eindigt om 18.00 uur.  
 

 
 
De Secretaris De Burgemeester 
Carlo Daelman Alain Top 

 


