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Aanvraag Stedenbouwkundige vergunning voor mededeling openbaar
onderzoek.
(geschrapt): het plaatsen van een carport, Brugsestraat 124 - 8531
HULSTE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom
gelegen te 8531 HULSTE – Brugsestraat 124, kadastraal bekend als 5de afd. – sectie A –
nr. 97E 2 strekkende tot het plaatsen van een carport.
Op 18.10.2006 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van
gelijkvloerse drukkerijatelier met appartement op verdieping. (dossier 2006/229)
De aanvraag betreft het plaatsen van een overkapping/carport.
Het pand is gelegen op de hoek van de Brugsestraat en de Abtsulstraat. Het pand
bestaat uit twee bouwlagen met een plat dak.
Tussen het gebouw en de perceelsgrens met de woningen gelegen in de Abtsulstraat 1 &
3 ligt nog een onbebouwde ruimte tussen de 5,52 m en de 5,93 m breed.
De bouwheer wenst op die vrijgekomen ruimte een afdak/carport te plaatsen van 27,3
m² in functie van de woongelegenheid op het verdiep.
Het afdak/carport wordt geplaatst tegen de achtergevel en tot op min. 1,61 m van de
perceelsgrens en tot tegen de linkerperceelsgrens. Het afdak/carport heeft een
lessenaarsdak. Er wordt gewerkt met een doorzichtig dak. De kroonlijsthoogte bedraagt
2,10 m en ter hoogte van de zijgevel bedraagt de bouwhoogte 2,60 m.
Wegens werken op de linkerperceelsgrens wordt de aanvraag onderworpen aan een
openbaar onderzoek. De aanpalende eigenaar wordt 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 08.06.2017 tot en met
07.07.2017.

2

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het plaatsen van een tuinhuis, Merelstraat 25.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Merelstraat 25 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr. 1420E 10
strekkende tot het plaatsen van een tuinhuis;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, gewijzigd bij later koninklijk besluit en
besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen van een rijwoning, Prosper De Donckerstraat
15.

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, Prosper De Donckerstraat 15 kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie D, nr.
1354S strekkende tot het verbouwen van een rijwoning;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de bouwaanvragen, gewijzigd bij later koninklijk besluit en
besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor advies. C.V. IMOG,
Kortrijksesteenweg 264 - 8530 HARELBEKE: het bouwen van een
hoogspanningscabine op site IMOG, Kortrijksesteenweg 264.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen heeft de adviesaanvraag door het
departement Ruimte Vlaanderen, in het kader van de stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag ingediend door IMOG, Kortrijksesteenweg 264 – 8530 HARELBEKE
ontvangen.
De adviesaanvraag werd ontvangen op 19.05.2017.

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag heeft betrekking op het perceel met als
adres Kortrijksesteenweg 264 en met als kadastrale omschrijving 1e afd. sectie A, nr.
1142T.
De aanvraag betreft het bouwen van een hoogspanningscabine op de site IMOG.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en de
uitvoeringsbesluiten.
De aanvraag wordt als volgt beoordeeld door het college van burgemeester en
schepenen:
Openbaar onderzoek:
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften:
De bestemming volgens het Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk
– deelplan 8 Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater en infrastructuur voor
afvalverwerking Harelbeke – 20.01.06 is gebied bestemd voor infrastructuur van
openbaar nut voor zuivering van afvalwater en voor afvalverwerking.
De voorschriften bepalen: “Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
functioneren of aanpassing van de infrastructuur voor de zuivering van afvalwater en
voor afvalverwerking zijn toegelaten.”
Daarnaast zijn toegelaten: “het aanleggen van nieuwe nutsleidingen, herstellen of
heraanleggen van bestaande nutsleidingen. Bestaande nutsleidingen kunnen verplaatst
worden voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, de openbare
veiligheid of de volksgezondheid.”
De vraag is in overeenstemming met de bestemming van deelplan 8 van het
bovengenoemde GRUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:
De aanvraag betreft het bouwen van een hoogspanningscabine op de site IMOG.
De geplande werken vormen een uitbreiding van de bestaande activiteit op de site zelf in
het kader van duurzame verwerking van afval. Warmte afkomstig van het
verbrandingsproces wordt op heden reeds aangewend voor elektriciteitsproductie. De
bestaande hoogspanningscabine ter hoogte van de rookgaswassing is verouderd en moet
vervangen worden.
De nieuwe hoogspanningscabine wordt voorzien links naast het ‘fabrieksgebouw’ in een
bestaande insprong.
De cabine heeft een oppervlakte van 68,9m² en wordt afgewerkt met een plat dak. De
bouwhoogte bedraagt 5m.

De geplande werken hebben een beperkte ruimtelijke weerslag. De cabine ligt op
voldoende afstand van de aanpalende bebouwing. Gezien de hoogspanningscabine naast
het bestaande gebouw wordt gebouwd is de visuele impact gering.
De aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets:
In alle redelijkheid wordt geoordeeld dat de geplande werken geen schadelijke effecten
hebben op de waterhuishouding.
De regenwaterafvoer van de bijkomende dakoppervlakte wordt aangesloten op het RWAstelsel van de regenwaterputten die geplaatst zijn naast het sorteringscentrum.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
«Stemresultaat»
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een gunstig advies aan de
stedenbouwkundige aanvraag voor het bouwen van een hoogspanningscabine op de site
van IMOG, Kortrijksesteenweg 264 – 8530 HARELBEKE.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. LANNEAU
SERVICES NV, Vaarnewijkstraat 8 - 8530 HARELBEKE: het verbouwen van
een kantoor binnen een idustriegebouw en het vernieuwen van oprit met
parking, Vaarnewijkstraat 10 - 8530 HARELBEKE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/78
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2017-87
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door N.V.
LANNEAU Services, met als adres Vaarnewijkstraat 8 - 8530 Harelbeke,
ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen via het digitaal loket op 18/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
18/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Vaarnewijkstraat 10 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 0121G 7.
Het betreft een aanvraag tot een verbouwing van een kantoor binnen een
industriegebouw en het vernieuwen van oprit met parking.

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.
Extern advies
Er werd op 15.05.2017 een voorwaardelijk gunstig advies verleend 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 milieubelastende industrie.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.2.
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de
veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de
huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze
gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations,
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd
voor nationale of internationale verkoop.
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 46
“Vaarnewijk – Industriepark” – MB 21.09.1992 in een zone voor nijverheid.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
Het BPA legt volgende voorschriften vast:
Max. terreinbezetting: 70% – minimum afstand tot de zijkavelgrens en de
achterkavelgrens: 3,50m – gevels kunnen in prefab-elementen of bezettingen.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft een verbouwing van een kantoor binnen een industriegebouw en het
vernieuwen van oprit met parking.
De site is gelegen langs de Vaarnewijkstraat. Die straat wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van talrijke industriële sites.

Het industriegebouw van de aanvrager doet dienst voor de productie en de opslag van
sterke dranken en wijnen.
Het oudste gedeelte van 1969 situeert zich aan de rechterkant en bestaat uit 2
bouwlagen. De uitbreiding links, van 2004, omvat één bouwlaag met laad- en loskades.
De bouwheer wenst het kantoor bij het bedrijf volledig te renoveren en energetisch te
verbeteren. Het kantoor bevindt zich in het oudste gedeelte, uiterst rechts.
Het kantoor wordt verruimd door middel van de inname van een deel van de huidige
loods. Er komt een nieuwe opdeling tussen de verschillende kantoorruimtes. Ook de
raamopeningen worden aangepast.
Het volume van het gehele bedrijfsgebouw wordt niet gewijzigd.
De voorgevel van het oud gedeelte wordt verfraaid en de visuele zichtbaarheid van de
inkom wordt verbeterd door deze meer centraal te plaatsen. De nieuwe gevelbekleding is
trespa – antraciet van kleur . Een aantal accenten worden uitgevoerd in trespa –
houtkleur.
Centraal wordt de bedrijfsnaam en het logo op de vernieuwde gevel aangebracht. De
bedrijfsnaam “LANNEAU WINES SPIRITS” wordt uitgevoerd in zwarte letters een heeft
een oppervlakte van circa 7,5m². Daaronder wordt het bedrijfslogo voorzien. De
oppervlakte bedraagt eveneens circa 7,5m². Het is uit de aanvraag niet duidelijk of de
publiciteit direct of indirect wordt verlicht.
De publiciteit moet ook voldoen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake publiciteit.
Inzake publiciteit op gebouwen met handels- of industriële activiteiten wordt op de
voorgevel volgende publiciteit evenwijdig met de gevel toegelaten:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel.
Wordt als volgt gedefinieerd: gedeelte van de voorgevel begrepen tussen de begane
grond en de laagste vensterdorpel van de eerste verdieping. Indien er geen ramen op de
eerste verdieping aanwezig zijn is dit het vlak tot een maximale hoogte van 5m vanaf de
begane grond.
Het ontwerp voldoet niet. De maximale hoogte is 5,87m. De bovenste publiciteit moet
dus 87cm zakken.
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden. Hieraan wordt voldaan.
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel. Wordt opgelegd als voorwaarde.
- maximale oppervlakte van reclame is 3m2 ;
- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal: 16m2 bij een gevelbreedte groter dan 40m;
Hieraan wordt voldaan. De gevel heeft een breedte van 72,15m en de totale oppervlakte
bedraagt 15m².
- niet boven de kroonlijst uitsteken. Hieraan wordt voldaan.
- geen lichtopeningen geheel of gedeeltelijk bedekken en niet uitgesneden zijn om te
vermijden dat een lichtopening of deur wordt bedekt. Hieraan wordt voldaan.
De oprit en parkeerzone worden vernieuwd en er wordt iets meer groen aangeplant.
Een deel van de nieuwe verharding is waterdoorlatend. Het ander deel van de nieuwe
verharding, de oprit voor vrachtwagens, wordt uitgevoerd in beton.
De dakoppervlakte wijzigt niet. Wegens de heraanleg van oprit en parking (waarbij de
nieuwe oppervlakte groter dan 40m² is) dient de aanvraag te worden getoetst aan de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De aanvraag zal niet zorgen voor (visuele) hinder voor
de industriële omgeving. Er zou geen verzwarende impact op de omgeving mogen zijn en
de aanvraag is ook verenigbaar met de plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen
negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft 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.
Er wordt voorzien in een gescheiden rioolstelsel. Het hemelwater, dat op de nieuwe
verharding valt kan infiltreren naast de verharde oppervlakte. Er zijn reeds voldoende
regenwaterputten aanwezig.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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. 15.05.2017
dienen strikt te worden nageleefd.
Om te voldoen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake
publiciteit moet de gevraagde publiciteit 87cm zakken, zodat de bovenkant van
de publiciteit niet boven de 5m hoogte uitkomt.
De publiciteitsverlichting moet worden gedoofd tussen 23u30 en 4u30.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor

het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

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

van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het verbouwen van een rijwoning, Prosper De Donckerstraat 15.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/91
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2017-102
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen via het digitaal loket op 27/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
27/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Prosper
De Donckerstraat 15 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1354S.
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een rijwoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 43 “EilandSpoorweg” – MB 24.03.1987 deels in een zone voor wonen – menging aaneengesloten en
halfopen bebouwing en deels in een zone voor garages-bergingen.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het BPA.
In de zone voor wonen, waarin het pand is gelegen, zijn volgende voorschriften van
toepassing:
Max. terreinbezetting 70% - max. bouwdiepte gelijkvloers: 20m – max. afstand
achterkavelgrens: 8m – hellende daken tussen 35° en 55°.
De aanvraag wijkt niet af van de voorschriften inzake de dakhelling. Bij de toelichting
staat immers dat er vanaf de achtergevel van de verdieping voor de gelijkvloerse
bebouwing ook een plat dak is toegelaten.
De aanvraag wijkt wel af wat betreft de terreinbezetting. Er is momenteel een
terreinbezetting van 64,7% voor het volledig perceel. Maar de maximale terreinbezetting
van 70% slaat op de zone wonen. De bewuste zone heeft een oppervlakte van 118,2m².
Dit betekent een terreinbezetting van 85,4%.
De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Deze aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning.
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een
hellend dak. Tegen een deel van de achtergevel werd een achterbouw geplaatst,
bestaande uit één bouwlaag met deels plat dak, deels lessenaarsdak. De bouwdiepte op
het gelijkvloers bedraagt momenteel 18,70m.
De bouwheer wenst de volledige achterbouw met een oppervlakte van 39m² te slopen.
Op de vrijgekomen plaats wordt over de volledige achtergevelbreedte een nieuwe
aanbouw voorzien. De aanbouw heeft een oppervlakte van 65m² en bestaat uit één
bouwlaag met plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3m. Na de bouwwerken wijzigt de
bouwdiepte op het gelijkvloers niet. De bouwdiepte blijft 18,70m. De afstand tot de
achterkavelgrens blijft 8m.
De totale terreinbezetting bedraagt 100,98m² of 64,7%
Ter hoogte van de perceelsgrens met buur nr. 13 wordt de perceelsgrens gewijzigd vanaf
de achterbouw van de buur tot de volledige bouwdiepte van de nieuwe uitbreiding. Er
wordt een gemene muur opgetrokken van 3m hoogte. Dit is dezelfde hoogt als de reeds
aanwezige aanbouw van deze buur.
Ter hoogte van buur nr. 17 wordt ook een deel van de scheidingsmuur opgetrokken tot
3m . Deze hoogte is iets lager dan de hoogte van de uitbouw van de buur nr. 17.
Afwerking muren op perceelsgrenzen in metselwerk.
Het perceel ligt volgens het BPA nr. 43 “Eiland Spoorweg” deels in een zone voor wonen
– menging aaneengesloten en halfopen bebouwing en deels in een zone voor garagesbergingen

In de zone voor wonen, waarin het pand is gelegen, zijn volgende voorschriften van
toepassing:
Max. terreinbezetting 70% - max. bouwdiepte gelijkvloers: 20m – max. afstand
achterkavelgrens: 8m – hellende daken tussen 35° en 55°.
De aanvraag wijkt niet af van de voorschriften inzake de dakhelling. Bij de toelichting
staat immers dat er vanaf de achtergevel van de verdieping voor de gelijkvloerse
bebouwing ook een plat dak is toegelaten.
De aanvraag wijkt wel af wat betreft de terreinbezetting. Er is momenteel een
terreinbezetting van 64,7% voor het volledig perceel. Maar de maximale terreinbezetting
van 70% slaat op de zone wonen. De bewuste zone heeft een oppervlakte van 118,2m².
Dit betekent een terreinbezetting van 85,4%.
De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Al de aanpalers werden door de Stad in kennis gesteld via een aangetekend
schrijven ‘Bericht aan eigenaars’. Gedurende het openbaar onderzoek werden er
geen schriftelijke bezwaren ingediend.
In toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan ten
opzichte van het ontwerp duidelijk gesteld worden dat de afwijking geen aanleiding
geeft tot een oneigenlijke wijziging van het BPA en dat anderzijds de algemene
strekking van het plan gerespecteerd blijft.
De afwijking kan worden toegestaan.
Dergelijke hoge terreinbezetting kan worden toegestaan voor percelen gelegen in het
centrum van de stad. Het gaat immers om een smal perceel, waarbij het noodzakelijk is
om een grote bouwdiepte te voorzien, dit om alle gewenste functies in de woning te
kunnen onderbrengen. De terreinbezetting over het volledige perceel, namelijk 64,7%
valt mee.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. 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 regenwaterput van 5000L. Omdat het perceel
< 250m² moet er niet worden voorzien in een infiltratievoorziening.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.

In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen

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

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het plaatsen van een tuinhuis, Merelstraat 25.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/92
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 6/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
27/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Merelstraat 25 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD/HARELBEKE,
sectie D, nr(s) 1420E 10.
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
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 zone voor gemengde woon- en
industriegebieden.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 2 uit de
bijzondere planologische voorschriften van het gewestplan Kortrijk. Deze
voorschriften luiden als volgt:
De gebieden die als “gemengde woon- en industriegebieden” zijn aangeduid, zijn
bestemd voor wonen en voor de ander in artikel 5, 1.0., van het K.B. van 28
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen bedoelde functies alsmede voor de
instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er
gevestigd zijn.
Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en
geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt
het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming van het woongebied.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in de VK Zuidstraat,
afgeleverd aan NV H&D, d.d. 27.12.2011 met nr. 2011/8 – lot 14
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen inzake bijgebouwen:
Afstand tot de perceelgrenzen bedraagt min. 1m – gezamenlijke oppervlakte bedraagt 21
m² - max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m – dakhelling tussen 0° en 50° - tuinhuizen
mogen worden uitgerust in verduurzaamd hout.
De aanvraag wijkt af inzake de maximale oppervlakte en wordt onderworpen aan een
openbaar onderzoek.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Op 15.09.2015 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen
van 4 aaneengesloten woningen. (dossier 2015/148)
Het betreft een halfopen woning, bestaande uit twee bouwlagen met een hellend dak. De
bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 11 m.
Deze aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis met afdak.
Het houten tuinhuis met afdak heeft een totale oppervlakte van 28 m². Het bijgebouw
wordt afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,4 m.
Het tuinhuis wordt ingeplant achteraan in de tuin, op minstens 1 m van de
perceelsgrenzen.
De bouwplaats is gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften bepalen inzake bijgebouwen:
Afstand tot de perceelgrenzen bedraagt min. 1m – gezamenlijke oppervlakte bedraagt 21
m² - max. kroonlijsthoogte bedraagt 3 m – dakhelling tussen 0° en 50° - tuinhuizen
mogen worden uitgerust in verduurzaamd hout.
De aanvraag wijkt af inzake de maximale oppervlakte en wordt onderworpen aan een
openbaar onderzoek.

Al de aanpalers werden door de Stad in kennis gesteld via een aangetekend
schrijven ‘Bericht aan eigenaars’. Gedurende het openbaar onderzoek werden er
geen schriftelijke bezwaren ingediend.
In toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan ten
opzichte van het ontwerp duidelijk gesteld worden dat de afwijking geen aanleiding
geeft tot een oneigenlijke wijziging van de VK en dat anderzijds de algemene
strekking van het plan gerespecteerd blijft.
De afwijking kan worden toegestaan. Mochten er geen verkavelingsvoorschriften zijn,
dan kon het bijgebouw worden geplaatst zonder stedenbouwkundige vergunning. Het
gaat om een perceel met een oppervlakte van 383m², die na het plaatsen van het
bijgebouw geen uitzonderlijk hoge terreinbezetting zal krijgen.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. 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.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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 bijgebouw moet afwateren op eigen terrein.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.

In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep

wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn.
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan
de aanvrager en aan het college.
§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te
zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan het departement.
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie,
en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de
beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en
bevat :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en
mailadres;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een

kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het verbouwen van een ééngezinswoning, Wijdegracht 28.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/97
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-G2017-108
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen via het digitale loket op 4/05/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
4/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Wijdegracht 28 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD/HARELBEKE,
sectie D, nr(s) 1434S.
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is 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 tevens gesitueerd in de VK Wijdegracht,
afgeleverd aan TANGHE & VANDAMME d.d. 28.09.1977 met ref. 516.1005, gewijzigd
door DELCOUR-MISPELAERE d.d. 18.08.2004 met ref 5.00/34013/1005.2 en gewijzigd
door DESPLENTER – DECOCK d.d. 04.04.2017 – lot nr. 15.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de
verkavelingswijziging d.d. 04.04.2017.
De aanvrager wenste de verkavelingsvoorschriften voor lot 15 als volgt te wijzigen:









Carports worden toegelaten in de bouwvrije zijdelingse strook. Ze mogen
worden opgetrokken tot op de gemeenschappelijke perceelsgrens mits
uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van de buur.
De carport in de vrije zijstrook dient min. 5,20m achter de voorgevellijn
van de bestaande gelijkvloerse verdieping ingeplant te worden.
De carport heeft een plat dak met een kroonlijsthoogte van max. 3,10m
De carport in de zijdelingse bouwvrije strook moet langs 3 zijden volledig
open blijven.
Er worden maximum 2 bouwlagen toegelaten met een max.
kroonlijsthoogte van 6,15m
De verdieping mag aan de voorzijde max. 50cm uitkragen t.o.v. de
bebouwbare oppervlakte zoals aangeduid op het verkavelingsplan.
Indien 1 bouwlaag: hellend dak van maximum 45° of plat dak. Indien 2
bouwlagen: plat dak.

De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning.
De woning bestaat uit één bouwlaag met een licht hellend schilddak, daardoor is de
ruimte onder het dak niet bruikbaar. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,90m en de
nokhoogte 4,85m.
Op 15.01.2013 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor een
gelijkvloerse uitbouw, maar het hoofdvolume bleef nagenoeg ongewijzigd. (dossier
2012/321).
De bouwdiepte bedraagt momenteel 16,50m. De afstand tot de perceelsgrenzen
bedraagt minimum 3m. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt 12,40m.
De bouwheer kampt met ruimtegebrek. Hij heeft behoefte aan een bureauruimte in
relatie tot de tuin en aan 5 kinderkamers. Omdat dit programma onmogelijk binnen het
bestaande volume kon worden voorzien, wenst de bouwheer het gelijkvloers uit te
breiden en een verdieping te voorzien. Het geheel krijgt een plat dak. De bouwhoogte
bedraagt 6,15m.
De bouwdiepte op het gelijkvloers wordt op 21,01m gebracht en op het verdiep op
17,86m. De verdieping kraagt 1m uit ten opzichte van de gelijkvloerse bebouwing, maar
slechtst 0,38m ten opzichte van de bebouwbare oppervlakte zoals aangeduid op het
verkavelingsplan.
De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt nog 8,07m. De vrije zijstrook aan de
linkerkant is nog steeds ruim voldoende. In de vrije zijstrook langs de rechterkant van de
woning wordt een carport/fietsenstalling opgetrokken.

De carport wordt ingeplant op 5,20m achter de voorgevellijn en tot op 0,15m van de
rechterperceelsgrens. De carport komt niet verder dan de achtergevel. De carport wordt
afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3,05m. De carport is langs 3
zijden open. (voorkant – rechterzijkant – achterkant).
Het terreinprofiel wijzigt niet.
De eerste verdieping wordt geconstrueerd in een houtskeletstructuur. Deze zal langs de
buitenzijde bekleed worden met isolatie en afgewerkt worden met een
buitenbepleistering met een lichte kleur (wit/licht grijs). Om tot een uniform geheel te
komen zal deze isolatie en buitenbepleistering ook doorgetrokken worden over het
gevelmetselwerk van het bestaande hoofdvolume en de nieuwe gelijkvloerse achterbouw.
De bekleding in zwart gemoffelde aluminium beplating van de in 2013 gerealiseerde
gelijkvloerse uitbouw zal doorgetrokken worden in de afwerking van de
carport/fietsenstalling ten einde ook hier naar een zekere uniformiteit te streven door
gebruik te maken van 2 contrasterende kleuren en texturen.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang
geen afbreuk aan de omgeving. Deze aanvraag is volledig volgens de recent aangepaste
verkavelingsvoorschriften.
Er zou geen verzwarende impact op de omgeving mogen zijn. Deze aanvraag heeft geen
negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename
van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk
beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput,
overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige
verordening.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de bestaande regenwaterput en de
infiltratievoorziening.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager,
die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief
op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is
verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.

Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”

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

3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder
of nadelen.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad.
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. VZW DE
GAVERHOND, p.a. Wijdhagestraat 50 – 8530 HARELBEKE: het slopen van
oude berging en het bouwen van nieuwe berging + het aanleggen van een
plateau van 150 m², Stasegemsesteenweg 95 - 8530 HARELBEKE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/119
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door V.Z.W.
De Gaverhond, met als adres (geschrapt), ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 25/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
19/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Stasegemsesteenweg 95 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0381W.
Het betreft een aanvraag tot het slopen van oude berging en het bouwen van
nieuwe berging + het aanleggen van een plateau van 150 m².
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 is een gunstig advies van de stedelijke sportraad.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het RUP “Stedelijk Sportcomplex”, vastgesteld door de
Deputatie d.d. 10.01.2008 is een zone voor dag- en verblijfsrecreatie.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP.

Een hondenschool kan worden beschouwd als dagrecreatie. Volgens de voorschriften
bedraagt de maximale terreinbezetting voor bebouwing en verharding 30%. Dit is zeker
nog niet het geval.
De nieuwe bebouwing mag geen onaanvaardbare hinder veroorzaken aan de aanpalende
percelen/bebouwing. De aanvraag brengt geen hinder mee, al was het maar door de
grote afstand tot de particuliere bebouwing.
De voorschriften stellen eveneens dat alle gebouwen op een kwalitatieve wijzen worden
ingepast in de omgeving.
Het gaat om een eenvoudige houten constructie, die er voor zorgt dat de rommelige
situatie naast het clublokaal wordt opgelost.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het slopen van de bestaande berging en bouwen van een nieuwe
berging op plateau.
De site is gelegen langs de Stasegemsesteenweg en bezit een aantal sportfaciliteiten:
sporthal, voetbalstadion, oefenvelden, …maar ook de hondenschool.
De hondenschool bestaat uit een clublokaal en een losstaande houten berging van 27m².
De houten berging wordt afgebroken. Op de vrijgekomen plaats, rechts van het
clublokaal wordt een plateau aangelegd in cementtegels. De plateau heeft een
oppervlakte van 150m².
Op de plateau wordt een nieuwe houten berging geplaatst van 40m². De berging wordt
afgewerkt met een licht hellend dak. De maximale hoogte bedraagt 3,45m.
Het College van Burgemeester en Schepen wenst de oppervlakte van de plateau te
beperken tot de oppervlakte van de berging, namelijk 40m². Op die manier blijven de
opties voor de toekomst open.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving, mits de oppervlakte van de plateau te beperken tot max.
40m². De aanvraag brengt geen hinder mee, al was het maar door de grote afstand tot
de particuliere bebouwing. 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 van de plateau kan infiltreren in de groenzone rond de site. Het
regenwater van de nieuwe berging moet worden opgevangen.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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 oppervlakte van de plateau dient te worden beperkt tot max. 40m².
Het regenwater van de nieuwe berging moet worden opgevangen.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.

Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:
1°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;
2°
voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend ambtenaar
van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16,
§1, eerste lid : de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;
3°
voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na de startdatum van de
aanplakking.

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

handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het doorvoeren van een gevelrenovatie, Koningin Astridlaan 23.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/120
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 26/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
19/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Koningin
Astridlaan 23 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3 AFD/HARELBEKE,
sectie D, nr(s) 1514C 6.
Het betreft een aanvraag tot het doorvoeren van een gevelrenovatie.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.

Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor
groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn
met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder
plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen
van het gewestplan.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorziene bestemming.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het renoveren van de voorgevel van een woning.
Het gaat om een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met
een zadeldak.
De omgeving wordt gekenmerkt door dezelfde kleur van gevelsteen.
De oude gevelsteen wordt afgekapt. Er wordt 6cm isolatie geplaatst en daartegen komt
een nieuwe gevelsteen, grijs van kleur. Om het straatbeeld te behouden zou moeten
worden gekozen voor een steen met een kleur dat het kleur van de huidige baksteen
benaderd.
Na de werken zal de voorgevel circa 6cm vooruitspringen ten opzichte van de huidige
gevellijn.
De aanvraag heeft geen invloed op de breedte van het voetpad, omdat er voor de woning
nog een tuintje ligt.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving en de omvang geen afbreuk
aan de omgeving, met de voorwaarde dat het kleur van de nieuwe gevelsteen, dat van
de huidige gevelsteen benaderd. 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.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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:
Om het straatbeeld te behouden zou in plaats van den grijze baksteen moeten
worden gekozen voor een steen met een kleur dat het kleur van de huidige
baksteen benaderd.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.

De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.

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

Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het bouwen van een garage, Hoogstraat +38 – 8531 BAVIKHOVE.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/123
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 26/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
22/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8531 Bavikhove,
Hoogstraat +38 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE,
sectie A, nr(s) 0316E 4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage.
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 “Bavikhove Dorp-Noord”, vastgesteld door de
Deputatie d.d. 11.09.2014 is een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties.
De aanvraag dient dus getoetst aan de bepalingen van het RUP.
De voorschriften leggen de maximale terreinbezetting vast op 60%.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Deze aanvraag betreft het bouwen van een garage.
Het betreft een handelszaak met woonst. De bouwheer is ook eigenaar van het
aanpalende perceel. Op dit grotendeels braakliggend terrein, staat op het einde van het
perceel een garage in slechte staat. De garage wordt verwijderd en er wordt een nieuwe
houten garage gebouwd.
De dubbele garage heeft een oppervlakte van 36,7m² en wordt ingeplant op 1m van de
perceelsgrenzen. De afstand tot de rooilijn bedraagt circa 26m². De garage wordt
afgewerkt met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 2,35m.
De oprit naar de garage moet worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving
geen afbreuk aan de omgeving. De garage wordt ingeplant op voldoende afstand van de
perceelsgrenzen. Noch de grootte, noch de hoogte is uitzonderlijk. 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 2 regenwaterputten met totale inhoud van
10.000L en de infiltratievoorziening. Er wordt een septische put voorzien, maar dit is in
feite niet nodig.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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 oprit naar de garage moet worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
Het bijgebouw moet afwateren op eigen terrein.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.

Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21,
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.
§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2,
eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.
§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin
de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1°
de aanvrager van de vergunning;
2°
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden
ingevolge de bestreden beslissing;
3°
procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking
overeenkomstig de statuten;
4°
de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, vermeld in
artikel 4.7.19, §1, derde lid;
5°
de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de instantie
tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

1°

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

Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het verbouwen van voorgevel, Generaal Deprezstraat 113.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/124
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 26/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
22/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke, Generaal
Deprezstraat 113 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 2
AFD/HARELBEKE, sectie B, nr(s) 0320S 4.
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 21
“Koutermolen – wijz. B” – MB 13.03.2003 in een zone voor centrumfuncties. In de
specifieke zonevoorschriften wordt niets vermeld inzake het aanpassen van de voorgevel.
Bij de algemene voorschriften wordt vermeld dat het materiaalgebruik constructief en
esthetisch verantwoord moet zijn. De aard en de kleur van gevel- en dakmateriaal moet
integreerbaar zijn in het bestaande straatbeeld.
Het straatbeeld wordt gekenmerkt door een variatie in materialen en kleuren.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Op 14.02.2017 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het omvormen
van een garagepoort tot raam, om die ruimte te gebruiken als kamer. (dossier 2017/2)
Volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning wou de bouwheer de
garagepoort verwijderen en vervangen door een raam met dezelfde breedte (2,20m)
maar met een kleinere hoogte, waardoor de vrijgekomen ruimte onder het raam zou
worden uitbekleed met een PVC-paneel. Het paneel heeft een bruine kleur, wat aansluit
met de kleur van het andere schrijnwerk.

De bouwheer is van gedacht veranderd. Hij wenst geen gebruik meer te maken van een
PVC –paneel, maar zou een raamschoot metselen. Vandaar de nieuwe
stedenbouwkundige aanvraag.
Deze aanvraag betreft dus opnieuw het omvormen van een garagepoort tot raam, om die
ruimte te gebruiken als kamer
Het gaat om een rijwoning, bestaande uit twee bouwlagen met een hellend dak.
De voorgevel ziet er op het gelijkvloers als volgt uit: van links naar rechts een
garagepoort, de voordeur en een raam.
De huidige garage zal worden gebruikt als kamer. De garagepoort wordt vervangen door
een raam met een breedte van 2,20m en een hoogte van 1,40m. Er wordt een
raamschoot opgemetseld.
De nieuw gecreëerde kamer wordt opgenomen in het leef-/woongedeelte en moet dus
voldoen aan de woonkwaliteit.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de vormgeving en de inplanting geen
afbreuk aan de omgeving. De straat wordt gekenmerkt door een menging van bouwstijlen
en een variatie van kleuren en materialen. In de straat bevinden zich heel wat woningen
zonder inpandige garage. Er is geen verzwarende impact op de omgeving en het project is
ook verenigbaar met de plaatselijke toestand. Door de geringe breedte van de garagepoort
wordt de garage nu niet gebruikt om een wagen in te stallen, waardoor kan worden
besloten dat de aanvraag geen negatieve invloed heeft op het aspect 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 13/06/2017 HET VOLGENDE:
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die
ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de
hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten
minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen.
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde
bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het
milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de
inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de
afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.

Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen.
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden,
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen
met vordering tot herstel op zijn kosten.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart.
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en
infrastructuurwerken
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen
ten laste van de bouwheer.
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de
privéwaterafvoer.
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst
kan u terugvinden op www.vlario.be)”
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 4.7.19. §2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de
gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud
als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.

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

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de leidend
ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie
behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid
van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van
de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende
vergunningsbeslissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een
kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het
resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar van het departement, de
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens
artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun
respectieve gemachtigden, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat
tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het
beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet
toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.
Verval van de vergunning
Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1°
de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de
vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
2°
de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
3°
de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde
handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In
dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en
volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.
§2. …
§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte
gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het renoveren van de voorgevel, Vooruitgangsstraat 26.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/129
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
(geschrapt) ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 4/05/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
24/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 Harelbeke,
Vooruitgangsstraat 26 en met als kadastrale omschrijving HARELBEKE 3
AFD/HARELBEKE, sectie D, nr(s) 1356Y 2.
Het betreft een aanvraag tot het renoveren van voorgevel.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.
Openbaar onderzoek
De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is woongebied.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als
volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorziene bestemming.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Deze aanvraag betreft een voorgevelrenovatie + plaatsing isolatie.
Het betreft een rijwoning, bestaande uit één bouwlaag met een hellend dak.
De oude gevelsteen wordt niet afgekapt. Er wordt 12cm isolatie geplaatst en steenstrips.
De steenstrips zijn 2cm dik en hebben een donker grijs-bruine kleur.
Na het uitvoeren van de werken zal de voorgevel 14cm vooruitspringen ten opzichte van
de huidige gevellijn.
De voetpadbreedte bedraagt aan de voordeur, door de drempel 1m en voor de rest van
de woning 1,20m. Na het plaatsen van de isolatie en de steenstrips blijft juist iets meer
dan 1m voetpadbreedte over.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving en de omvang geen afbreuk
aan de omgeving. De straat wordt gekenmerkt door een menging van kleuren. 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.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 13/06/2017 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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Aktename melding. BACOTTERIE BVBA, Marktstraat 9 - 8530 HARELBEKE:
het aanbrengen van een niet verlicht uithangbord, Marktstraat 9-13 - 8530
HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd op 30.05.2017 een meldingsdossier ontvangen. Het meldingsdossier werd
ingediend door BVBA BACOTTERIE, Marktstraat 9 – 8530 HARELBEKE, voor het
aanbrengen van een niet verlicht uithangbord gelegen Marktstraat 9-13 – 8530
HARELBEKE.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of
verkavelingsvoorschriften.
De bestemming is volgens het RUP “Stationsplein”, vastgesteld door de Deputatie
23.05.2013 een zone voor gemengde functies – aanééngesloten bebouwing.
De aanvraag dient te worden getoetst aan de bepalingen van het RUP.
Kantoren en diensten worden in die zone toegelaten.
Het RUP bepaalt niets in zake publiciteit, maar als kantoren als hoofdbestemming wordt
toegelaten, dan is daar direct aan verbonden dat het maken van publiciteit voor het
kantoor onder bepaalde voorwaarden ook moet kunnen. Het RUP legt wel op dat er moet
worden gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
De publiciteit moet hiervoor worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening publiciteit.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:
De aanvraag betreft het melden van het aanbrengen van een niet verlicht uithangbord.
Het betreft een pand gelegen langs de Marktstraat, in het centrum van de Stad
Harelbeke. De Marktstraat is een Gewestweg (N43), die wordt gekenmerkt door een
menging van functies en bouwstijlen.
In het pand was tot een aantal jaren geleden een bankkantoor ondergebracht. Daarna
werd er een kantoor van een nabijgelegen bedrijf ondergebracht.
Het pand staat momenteel leeg en de eigenaar van het pand wenst hier één of meerdere
kantoren onder te brengen.
De bouwheer wenst op het gelijkvloers boven de inkom publiciteit aan te brengen. De
gevellengte van het pand bedraagt 21,45m.

Het betreft de tekst “BEDRIJVENCENTRUM”. De tekst bestaat uit witte letters en heeft
een oppervlakte van 3,94m² (5,80m lang op 0,68m hoog). De publiciteit wordt niet
verlicht.
De publiciteit moet hiervoor worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening publiciteit.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteit bepaalt:
Inzake publiciteit op gebouwen met handels- of industriële activiteiten wordt op de
voorgevel volgende publiciteit evenwijdig met de gevel toegelaten:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel;
Wordt als volgt gedefinieerd: gedeelte van de voorgevel begrepen tussen de begane
grond en de laagste vensterdorpel van de eerste verdieping. Indien er geen ramen op de
eerste verdieping aanwezig zijn is dit het vlak tot een maximale hoogte van 5m vanaf de
begane grond.
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden.
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel.
- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal: 12m² bij een gevelbreedte tussen de 20m en de 40m.
- niet boven de kroonlijst uitsteken.
- geen lichtopeningen geheel of gedeeltelijk bedekken en niet uitgesneden zijn om te
vermijden dat een lichtopening of deur wordt bedekt.
De aanvraag voldoet aan de voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening.
Art. 8 van de stedenbouwkundige verordening legt op dat voor het bevestigen van een
niet-lichtgevend uithangbord, met een totale oppervlakte tussen 0,5m² en 4m², aan een
vergund (geacht) gebouw de meldingsplicht wordt ingevoerd. Vandaar deze melding.
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.
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 BVBA BACOTTERIE, Marktstraat 9 8530 HARELBEKE voor het aanbrengen van een niet verlicht uithangbord gelegen
Marktstraat 9-13 – 8530 HARELBEKE.
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RUP Bavikhove Dorp West. Startnota.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 12.04.2016 werd beslist tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Bavikhove
Dorp West. Voorafgaand aan de start van de formele procedure van het RUP werd een
participatietraject afgelegd inzake het masterplan voor de sportsite in eigendom van de
stad.
Het planteam, dat aangesteld werd middels een collegebeslissing van 9.05.2017, heeft
de startnota en procesnota opgemaakt.
In een volgende fase is er een adviesvraag aan verschillende instanties over de startnota
alsook een publieke raadpleging van 60 dagen met minstens één participatiemoment
voor de bevolking.
De publieke raadpleging gaat door van 19 juni tot en met 17 augustus 2017. Het
participatiemoment wordt voorzien op 26 juni 2017 onder de vorm van een
informatievergadering.
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 kennis van de startnota en procesnota van het RUP Bavikhove Dorp
West.
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Landschapspark Zuidstraat - Ontwerpprincipes.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 07.08.2015 heeft BVBA Woningbouw VANDEKERCKHOVE, Menenstraat 39/0001 –
8560 WEVELGEM een verkavelingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden
in de Zuidstraat in 5 loten voor meergezinswoningen.
Tijdens de procedure werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende het
openbaar onderzoek werden 16 bezwaarschriften ingediend.
De bezwaarschriften waren gegrond voor:

-

Inkijk en privacy
Het aantal bouwlagen

-

De woningdichtheid
Het ontbreken van een volwaardige ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer vanuit de
Zuidstraat naar het nieuwe project.

De verkavelingsaanvraag werd dan ook door het Schepencollege in zitting van
24.11.2015 geweigerd.
De eigenaar, BVBA Woningbouw VANDEKERCKHOVE heeft STUDIO BASTA aangetrokken
om een nieuwe visie op de open ruimte te bekomen.
De eigenaar wenst in de Zuidstraat een groen, doorlaadbaar en beeldkwalitatief
woonpark te ontwikkelen.
Daarvoor heeft STUDIO BASTA een aantal ontwerpprincipes ontwikkeld:

-

Het bundelen van verkeer creëert kwalitatieve buitenruimte
Een doordachte verhardingslaag met aandacht voor zachte weggebruiker – publiek
toegankelijk
Subtiele overgang tussen privaat en collectief

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het CBS gaat akkoord met de ontwerpprincipes en wacht een vergunningsvoorstel in. Het
CBS vraagt wel aandacht voor centrale voorzieningen zoals huisvuilophaling (graag op de
kop van het project). Principieel moet er uitgegaan worden van privaat domein met
privaat onderhoud en structureel herstel en publieke doorgang voor iedereen, in de akte
vastgelegd.
Patrimonium
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Vraag van Leieland tot inplanting reactiemassieven in kaaimuur 13 ter
hoogte van achterkant Marktstraat 74.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de Leiewerken dient Leieland (opdrachtgever W&Z) testen uit te voeren
naar de weerstand van de verankering van de kaaimuur. Voor de verankering worden
palen gebruikt van 30 cm diameter met in het midden een holle stalen buis diameter 7,6
cm.
Er werden reeds testen uitgevoerd evenwijdig met de Leie (en dus binnen de werfzone),
maar deze voldeden niet. Leieland stelt voor om nieuwe testen uit te voeren, maar deze
keer loodrecht op de Leie en dit ter hoogte van Marktstraat 74 (eigendom van de stad).
De proefankers zullen grotendeels onder de Twee-Bruggenstraat zitten, maar de
uiteinden zullen voorbij de perceelgrens komen en dus onder de projectgrond van de
stad.

Op deze grond zullen 4 palen (dit is minder dan in de initiële mail) een 20 tot 30-tal
meter onder de grond zitten over een lengte van ongeveer 7 meter van de rooilijn. Bij
toekomstige bebouwing op de achterzijde van het perceel, zullen de palen normaal niet
hinderend zijn.
De ligging van de palen wordt na uitvoering nauwkeurig opgemeten, zodat bij latere
bebouwing hier rekening mee kan gehouden worden.
Het komt het college toe hiervoor al dan niet toestemming te geven.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de vraag van Leieland (W&Z) om testankers te plaatsen
onder de grond ter hoogte van Marktstraat 74 en gaat hiermee akkoord. De exacte
coördinaten van de trekankers en een 3D-plan dienen achteraf aan de stad te worden
meegedeeld.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Heraanleg Marktplein - Fase 1 : Rioleringen en archeologisch onderzoek.
Goedkeuring proces-verbaal van ingebruikname.

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 gunning van de opdracht “Heraanleg Marktplein - Fase 1 :
Rioleringen en archeologisch onderzoek” aan NV Wegenbouw Ockier, KBO nr. BE
0419.230.535, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag € 552.246,84 excl. btw waarvan € 166.194,48 excl. btw
lastens de stad, € 281.944,78 excl. btw lastens CVBA Infrax en € 104.107,58 excl. btw
lastens Immogra
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 16_16.
Het nazicht van voormelde werken, met het oog op de ingebruikname ervan, ging door
op 01 juni 2016.
Tijdens deze rondgang werd volgende niet-limitatieve lijst van opmerkingen genoteerd :
- inspectieput R6 : brede voeg tussen eerste opzetstuk dicht te cementeren ;
- herstelling aan rioleringsstreng D1-D2 nog uit te voeren en nieuw cameraonderzoek en waterproef uit te voeren.
Verder werd nog volgende meegedeeld :
- plan massieven archeologisch onderzoek nog over te maken ;
- werfafsluiting mag verwijderd worden. Immogra heeft reeds op dinsdag 30 mei
2017 hun werfafsluiting geplaatst ;
- de bronbemaling is nog te behouden tot start werken Immogra ;

- signalisatie mag weggenomen worden. Stad gaat na met Immogra om hun eigen
signalisatie terug te plaatsen ;
- standbeeld Liederick blijft opgeslagen bij de aannemer. Deze zal afgehaald
worden bij aanleg nieuw Marktplein. Tot afhaling wordt de voorziene post in
rekening gebracht (uitgestelde werken). Stad gaat na ivm verweerd betonnen
beeld (herstel of vervanging).
De werken kunnen gezien voorgaande nog niet voorlopig opgeleverd worden.
Huidig proces-verbaal van ingebruikname is een tussenoplossing overeengekomen tussen
alle partijen, zijnde het studiebureau, de aannemer, CVBA Infrax en de stad.
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 24.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen.
- 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 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:
Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het procesverbaal van ingebruikname dd. 01 juni 2016 en stelt dat dit geenzins kan gelden als
proces-verbaal van voorlopige oplevering.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten

19

Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2016-2018 - Verlenging 1 (Verwijderen grafzerken
begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2017).
Goedkeuring gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke
+ ontgraven en herbegraven 2016-2018” werd een bestek met nr. 862.1-A.16/11
opgesteld door de heer Frederique Christiaens, Departement Facility.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven
en herbegraven 2016-2018), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2017), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2018), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.880,00 excl. btw of
€ 32.524,80 incl. 21% btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 maart 2016
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,
met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen
Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2016-2018” aan BVBA Bentein, KBO nr.
867.710.332, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 7.345,00 excl. btw of € 8.887,45 incl. 21% btw.
In het bestek met nr. 862.1-A.16/11 is voorzien dat deze opdracht kan verlengd worden.
Het Departement Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de
opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2016-2018 - Verlenging 1 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen GrootHarelbeke + ontgraven en herbegraven 2017)” te gunnen aan dezelfde aannemer, zijnde
BVBA Bentein, KBO nr. 867.710.332, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark tegen het
onderhandelde bedrag van € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw.
Het college neemt kennis van dit voorstel en sluit zich hierbij zowel qua motivering als
besluit aan.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op
budgetcode 610320/099010.
De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het 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, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 3.

-Het 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 “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en
herbegraven 2016-2018 - Verlenging 1 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen GrootHarelbeke + ontgraven en herbegraven 2017)” wordt gegund aan dezelfde aannemer,
zijnde BVBA Bentein, KBO nr. 867.710.332, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark, tegen
het onderhandelde bedrag van € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van
2017, op budgetcode 610320/099010.
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Opmaken bouwaanvraagdossier overkapping speelplaats school noord.
Goedkeuring bestek, raming (€ 2.500,00 excl. btw of € 3.025,00 incl. 21%
btw.), gunningswijze en gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Opmaken bouwaanvraagdossier overkapping speelplaats
school noord.” werd een technische beschrijving met nr. 861.2-A17/17 opgesteld door
het Departement Grondgebiedszaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.500,00 excl. btw of € 3.025,00
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
met aanvaarde factuur.
Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- De heer Steven Verbeke, Overleiestraat 110 te 8530 Harelbeke;
- Atelier Berghman - De Keyser, Peter benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke;
- De heer en mevr. Vanherweghe - Cleemput, Elfde Julistraat 2 te 8530 Harelbeke.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 1 juni 2017 om 12.00 uur te bereiken.
Er werd 1 offerte ontvangen van De heer Steven Verbeke, Overleiestraat 110 te 8530
Harelbeke (€ 1.850,00 excl. btw of € 2.238,50 incl. 21% btw).
Op 1 juni 2017 stelde mevrouw Jo Desmet, Departement Grondgebiedszaken, het verslag
van nazicht van de offertes op.
Het college neemt kennis van voormeld gemotiveerd gunningsverslag dat voorstelt de
opdracht toe te wijzen aan De heer Steven Verbeke, KBO nr. 0878.194.646,
Overleiestraat 110 te 8530 Harelbeke, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van
deze inschrijver, en sluit zich hierbij zowel qua motivering als besluit aan.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 69.

De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het 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 € 8.500,00 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, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 4.
- 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;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De technische beschrijving met nr. 861.2-A17/17 en de raming voor de opdracht
“Opmaken bouwaanvraagdossier overkapping speelplaats school noord.”, opgesteld door
het Departement Grondgebiedszaken worden goedgekeurd. De raming bedraagt
€ 2.500,00 excl. btw of € 3.025,00 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met
aanvaarde factuur.
Artikel 3:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 juni 2017,
opgesteld door het Departement Grondgebiedszaken.
Artikel 4:

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 5:
Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde De heer Steven Verbeke, KBO
nr. 0878.194.646, Overleiestraat 110 te 8530 Harelbeke, tegen de voorwaarden vermeld
in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 6:
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
221007/080011-WOL-WOL 69.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Eventueel beperkte vrijstelling leegstandsheffing voor de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen of een door de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Advies.

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

Aanleiding en bespreking

1.
Bij de implementatie/toepassing van de leegstandsheffing is de problematiek van
de eventuele – volledige - vrijstelling van de huisvestingsmaatschappijen vaak aan de
orde. Dat was ook in Harelbeke het geval.
Tot op vandaag heeft het college zich van het standpunt gesteld dat een algemene
vrijstelling niet kon worden verleend omdat zulks strijdig zou zijn met het
gelijkheidsbeginsel. Bovendien zijn er beleidsmatige argumenten om de vrijstelling niet
te voorzien.
Wat de eerste motief betreft, de juridische argumentatie, blijkt deze gedeeld te worden
door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (zie een vonnis van 05.02.2016) en het
Hof van Beroep te Brussel (zie een Arrest van 24.02.2016).
Zelfs Wonen Vlaanderen en de Huisvestingsmaatschappijen lijken zich, na kennisname
van de aangehaalde rechterlijke uitspraken, bewust van het feit dat een algemene
vrijstelling juridisch niet haalbaar is.
Wat het beleidsmatig argument betreft – argument dat erop neerkomt dat
huisvestingsmaatschappijen toch in essentie moeten zorgen voor huisvesting en de
eerste moeten zijn om leegstand te vermijden - is zelfs steun te vinden in het
aangehaalde vonnis van de rechtbank van eerste Aanleg te leuven waar de rechtbank
letterlijk stelt : “Het moet dan toch ook de bedoeling zijn dat woningen, eigendom van
deze maatschappijen, niet leegstaan of verkrotten.”

2.
Nadat de mogelijkheid om een algemene vrijstelling dus niet haalbaar bleek heeft
de discussie zich geopend over een eventuele gedeeltelijke vrijstelling.
Twee versies van een dergelijke gedeeltelijke vrijstelling doen de ronde.
-

-

“Vrijstelling van leegstandsheffing voor: VMSW of de door VMSW erkend sociale
huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en het OCMW :onbeperkte vrijstelling
voor de woningen waaraan een renovatie – herbouw- of sloopdossier aan
gekoppeld is (via aanmelding via de VMSW)”.
“Indien het gaat om een sociale huurwoning, volgens artikel 2 § 1 ,22° van de
Vlaamse Wooncode, moet deze woning vervat zijn in een projectdossier dat werd
besproken op lokaal woonoverleg dat aangemeld is bij VMSW met het oog op de
financiering, conform artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van
25.10.2013 houdende de procedure van de planning de programmatie en de
realisatie van woonprojecten”.

3.
De problematiek van een gedeeltelijke vrijstelling stak in Harelbeke de kop op
tijdens het lokaal woonoverleg van medio mei. Op verzoek van schepen David
Vandekerckhove dient het dossier in het college te worden gebracht voor
standpuntbepaling.
4.

Vooraf vraagt de dienst Woonwijs advies aan de juridische dienst.

5.
De juridische dienst adviseert het college om de vrijstelling, zelfs gedeeltelijk en
zowel in de ene als in de andere versie, niet in het nieuwe reglement op te nemen.
De argumenten van de juridische dienst daartoe zijn de volgende:
1. De vrijstellingen zijn niet juridisch afgetoetst.
2. Het is niet omdat het Agentschap Binnenlands Bestuur nog geen opmerkingen
heeft gemaakt over dergelijke beperkte vrijstellingen, dat juridische moeilijkheden
in de toekomst sowieso uitgesloten zijn.
Men mag niet vergeten dat het
bestuurlijk toezicht, sedert jaren al, als een klachttoezicht functioneert en
bijgevolg de zaak slechts grondig zal onderzoeken wanneer er ooit een klacht
komt. Blijkbaar is er tot op heden nog altijd geen klacht gekomen en is er dus
ook op het niveau van het bestuurlijk toezicht nog altijd geen grondig onderzoek
geweest. Bovendien ook bindt een beoordeling van het toezicht de rechter niet.
3. Er is nog geen rechtsspraak waaruit blijkt dat de beperkte vrijstelling de toets
aan het gelijkheidsbeginsel doorstaat.
4. Het
voorzien
van
een
dergelijke
vrijstelling
voor
sociale
huisvestingsmaatschappijen zal ook de discussie in de situatie van particulieren
met financiële moeilijkheden in de praktijk verder openen.
Nu al wordt soms door een particulier gesteld dat een goed wegens financiële
redenen niet kan worden gerenoveerd. Dergelijk argument is geen valabele
reden voor vrijstelling en is ook geen draagkrachtig motief voor het toewijzen van
een bezwaar.
Als men nu voor de sociale huisvestingsmaatschappijen een vrijstelling zou
voorzien voor de gevallen waarin deze een aanvraag tot subsidie hebben
ingediend en deze subsidie niet krijgen, dan zullen de particulieren nog minder
begrijpen waarom zij - in het geval ze wegens financiële moeilijkheden niet
kunnen overgaan tot renovatie - wel verder belast worden.
Eventueel kan ook een vraag naar de verenigbaarheid van de vrijstelling voor de
sociale huisvestingsmaatschappijen met het gelijkheidsbeginsel worden gepuurd.
Deze vraag zou eventueel als volgt kunnen worden geformuleerd: “Wordt het
gelijkheidsbeginsel geschonden, doordat het heffingsreglement een vrijstelling
voorziet voor huisvestingsmaatschappijen in afwachting van het verkrijgen van
subsidie, en het reglement dergelijke vrijstelling of een gelijkaardige vrijstelling

niet voorziet voor particulieren die eveneens in afwachting zijn van een subsidie of
die in financiële moeilijkheden verkeren?”.
5. Een vrijstelling heeft ook het nadeel dat ze als het ware “automatisch en
mechanisch” wordt toegepast. Eénmaal de situatie vastgesteld is de vrijstelling
een automatisme. Ook daarom verdient de aanbeveling de vrijstelling niet te
voorzien en eventueel initiatieven van de huisvestingsmaatschappijen af te
wachten om in een bezwaarprocedure overmacht in te roepen.
Het niet
ontvangen van aangevraagde subsidies zal in de regel ook geen overmacht
uitmaken (men kan er altijd voor kiezen om leegstaande woningen te renoveren
zonder subsidie), maar het onderzoek zal in ieder geval veel concreter en dieper
gebeuren dan bij een voorafgaandelijk geformuleerde vrijstelling.
6. Ook de Vlaamse overheid (het Agentschap Wonen Vlaanderen) zegt dat het gaat
om een mogelijkheid en wijst erop dat het vooral gaat om een beleidskeuze.
Wat er beleidsmatige argumentatie betreft en zonder in de plaats van het college
te willen treden, kan verwezen worden naar hetgeen daaromtrent specifiek
hiervoor werd gezegd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De juridische dienst adviseert de gedeeltelijke vrijstelling, noch in de ene noch in de
andere verwoording, niet in het nieuwe reglement op te nemen.
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P&V Verzekeringen t. stad Harelbeke en het Vlaamse Gewest. Goedkeuren
synthesebesluiten.

(geschrapt)
BESLUIT:
Keurt de synthesebesluiten voorgelegd door de raadsman van de stad, meester Frédéric
Busschaert, overgemaakt bij brief van 01.06.2017 goed.
Verzoekt de raadsman tijdig het nodige te doen.
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Brandweerkosten. Kennisname brief provinciegouverneur 07.06.2017 en
aansluitende beslissing.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
Op 21.03.2017 besliste het college, verwijzend naar een tussenarrest van het Hof
van Beroep te Gent van 09.03.2017 dat uitspraak deed in de zaak van vier betrokken
gemeenten, de provinciegouverneur te vorderen om de procedure m.b.t. de afrekening
van de forfaitaire bijdragen voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 voor de ganse
provincie op te schorten.

Het college behield zich alle rechten voor.
2.
Het besluit van de gouverneur van 17.03.2017 betreffende de definitieve
afrekening van de forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaren 2011 en 2012, besluit
dat aanleiding gaf tot de collegebeslissing van 21.03.2017, werd door de minister van
binnenlandse zaken goedgekeurd bij besluit van 27.04.2017.
3.
Bij aangetekende
samengevat, mee:
-

brief

van

07.06.2017

deelt

de

provinciegouverneur,

dat voor de gemeenten Kuurne, Menen, Zwevegem en Anzegem voorlopig niets
zal worden afgenomen in afwachting van een eindarrest;
dat voor de andere gemeenten - dus ook Harelbeke - wel zal worden afgenomen
(op 22.06.2017);
en dat aan de ontvangende gemeenten pro rata iets minder zal worden betaald.

4.
Het voorgaande wordt aan het college ter kennis gebracht. Het gaat om een
bedrag van 49.720,14 euro voor 2011 en 48.771,69 euro voor 2012.
5.
Het college blijft, met verwijzing naar de argumentatie opgenomen in de
collegebeslissing van 21.03.2017, van mening dat ook bij de stad Harelbeke voor de
jaren 2011 en 2012 geen afname kan gebeuren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid en
zonder zich daartoe te willen beperken artikel 10;
het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken
artikel 57 par. 3, 9° en 193.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Neemt kennis van de aangehaalde brief van 07.06.2017 van de provinciegouverneur.
Vordert de provinciegouverneur andermaal om de procedure m.b.t. de afrekening van de
forfaitaire bijdragen voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 voor de ganse provincie op te
schorten.
Behoudt zich andermaal verder alle rechten voor.
Geeft opdracht tot kennisgeving bij aangetekende zending tegen ontvangstmelding van
deze beslissing aan de provinciegouverneur.
Personeel
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Rechtzetting beslissing van het college van 06.06.2017 houdende :
Selectieprocedure voor technisch medewerker 'omgeving' (C1-C3), binnen
het departement grondgebiedszaken. Kennisname en vaststellen van de
kandidatenlijst.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 06.06.2017 houdende
‘selectieprocedure technisch medewerker ‘omgeving’ (C1-C3), binnen het departement
grondgebiedszaken - kennisname en vaststellen van de kandidatenlijst’, wordt als volgt
recht gezet :
“In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van de gemeenteraad 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2017 1 VTE technisch
medeweker (C1-C3), binnen het departement grondgebiedszaken vacant verklaard met
onmiddellijke ingang en beslist deze in te vullen bij wijze van een combinatie van een
bevorderingsprocedure en procedure interne personeelsmobiliteit.
Het college heeft eveneens in zitting van 02.05.2017 de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
de selectieprocedure voor 1 VTE technisch medewerker ‘omgeving’ (C1-C3), binnen het
departement grondgebiedszaken.
De publicatie vond plaats vanaf 09.05.2017 tot en met 24.05.2017 en de vacature werd
op volgende wijze bekendgemaakt :
-

publicatie op Tintranet van de stad Harelbeke;
affichering in de personeelslokalen;
personeelsleden die in aanmerking kunnen komen maar die gedurende die
periode afwezig waren wegens ziekte/verlof werden telefonisch op de hoogte
gebracht.

Kandidaturen die uiterlijk op 24.05.2017 op de personeelsdienst afgegeven werden tegen
ontvangstbewijs, alsook kandidaturen die uiterlijk op 24.05.2017 via ‘De Post’ werden
verstuurd, alsook kandidaturen die uiterlijk op 24.05.2017 via e-mail werden verstuurd,
zijn rechtsgeldig ingediend.
De tijdig ingediende kandidaturen worden aan het college van burgemeester en
schepenen voorgelegd.
(geschrapt)
De bevorderingsvoorwaarden – vooropgesteld in de rechtspositieregeling - voor de
functie van technisch medewerker (C1-C3) voorzien dat men :
- Tenminste over een graad moet beschikken met functionele loopbaan D1-D3;
- Minimum over 4 jaar niveau-anciënniteit moet beschikken in niveau D;
- Over een gunstige evaluatie moet beschikken; en
- Slagen voor een bevorderingsexamen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst met overzicht van
de ingediende kandidaturen.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14 § 1 tot en met 5 van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, dient het College van Burgemeester
en Schepenen te oordelen over de geldigheid van de ingediende kandidaturen.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 14§3 laatste alinea van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, dienen alle kandidaten waarvan hun
ingediende kandidatuur niet geldig werd bevonden, schriftelijk in kennis gesteld te
worden van de weigering van hun kandidatuur. De weigering moet formeel worden
gemotiveerd.
In toepassing van de bepalingen van het artikel 23 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, dienen alle kandidaten waarvan hun ingediende kandidatuur geldig
werd bevonden, uitgenodigd te worden naar de eerste selectieproef binnen de hier
bedoelde selectieprocedures.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29.07.1991
bestuurshandelingen.

betreffende

de

uitdrukkelijke

motivering

van

de

-Het Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
 de diverse hoofdstukken met betrekking tot de bevordering,
personeelsmobiliteit en de selectieprocedure
 “Bijlage I. Diplomavoorwaarden”;
 “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”;
 “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel”.

de

interne

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Volgende kandidaten worden toegelaten tot de eerste selectieproef (de technische proef)
binnen de selectieprocedure voor technisch medewerker ‘omgeving’ (C1-C3) :
(geschrapt)
Artikel 2:
Volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de selectieprocedure voor
technisch medewerker ‘omgeving’ (C1-C3)) omdat zij niet voldoen aan de
bevorderingsvoorwaarden zoals vooropgesteld in de rechtspositieregeling.”
(geschrapt)
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Selectieprocedure departementshoofd (A4a-A4b), binnen het departement
Werken, Ondernemen & Leren. Kennisname resultaten.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de Gemeenteraad van 08.03.2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van de Gemeenteraad 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 24.01.2017 werd het
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor 1 VTE departementshoofd
Werken, Ondernemen & Leren (A4a-A4b).
Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens op 24 .01.2017 voornoemde
graad vacant verklaard met onmiddellijke ingang en beslist deze in te vullen via een
combinatie van een bevorderingsprocedure en een procedure van interne
personeelsmobiliteit.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 18.04.2017 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 02.06.2017 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in het bevorderingsexamen : (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, 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 02.06.2017 en stelt vast dat
volgende kandidaten geslaagd zijn in het bevorderingsexamen van departementshoofd
Werken, Ondernemen & Leren (A4a-A4b: (in volgorde)
(geschrapt)
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Kennisname resultaten selectieprocedure. Departementshoofd Burger en
Welzijn (A4a-A4b).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de Gemeenteraad van 08.03.2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van de gemeenteraad 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 24.01.2017 werd het
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor 1 VTE departementshoofd
Burger & Welzijn (A4a-A4b).
Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens op 24.01.2017 voornoemde
graad vacant verklaard met onmiddellijke ingang en beslist deze in te vullen door een
combinatie van een bevorderingsprocedure en een procedure van interne
personeelsmobiliteit.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 02.06.2017 blijkt dat geen enkele
kandidaat slaagde voor deze procedure.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 18.04.2017 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
 Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°;
 De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Titel II,
hoofdstuk III de selectieprocedure, afdeling I algemene regels voor de selectie en
afdeling II het verloop van de selectie en hoofdstuk XII de bevordering.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1 :

Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 02.06.2017en stelt vast dat
er geen geslaagde kandidaten zijn voor de procedure departementshoofd Burger &
Welzijn (A4a-A4b).
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvraag receptie.

Het college,
Verleent goedkeuring aan “Kunst in Hulste” tot het bekomen van een receptie ter
gelegenheid van de opening van de jaarlijkse tentoonstelling in dorpshuis de Rijstpekker.
Openingsmoment om 20 uur, nadien stadsreceptie.
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Activiteitenkalender en uitnodiging gericht aan het college.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 8 juni tot en
met 7 juli 2014 en van de uitnodiging gericht aan het college.
DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Welzijn
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Project Bewegen op verwijzing (BOV).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Begin september start het project ‘Bewegen op Verwijzing (BOV)’. Huisartsen kunnen
patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico (overgewicht, sedentariteit, etc.)
doorverwijzen naar een BOV-coach. In overleg met de BOV-coach krijgt de deelnemer
een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks
dans- of zwemuurtje in de buurt.
Doelstelling is de ‘inactieve, zittende” Vlaming duurzaam aan het bewegen krijgen mét
gezondheidswinst op fysiek, mentaal & sociaal vlak tot gevolg.
Binnen BOV wordt specifieke aandacht geschonken aan maatschappelijk kwetsbare
deelnemers. BOV wil op deze manier bijdragen tot het verkleinen van de
gezondheidskloof.
De huisarts maakt een verwijsbrief op waarmee nadien contact kan opgenomen worden
met de beweegcoach.
Tijdens een intakegesprek polst de beweegcoach naar de interesses, mogelijkheden en
behoeften van het individu, waarna een beweegplan op maat opgemaakt wordt. Als
enthousiaste motivator en inspirator helpt de coach het individu vervolgens op weg naar
een actiever leven.
Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico hebben op jaarbasis recht op 7 uur
individuele coaching of 21 uur groepsbegeleiding. Dankzij steun van de Vlaamse

Overheid betaalt het individu slechts een kleine bijdrage, dit afhankelijk van (al dan niet)
verhoogde tegemoetkoming én individuele- versus groepscontacten.

Normaal tarief
Verhoogde
tegemoetkoming

Individuele
(per kwartier)
€5
€1

begeleiding

Groepsbegeleiding
kwartier)
€1
€0,5

(per

Tiemen Esprit uit Kortrijk (Bachelor Sport en bewegen) en Lieze Mertens uit Kuurne
(Master LO en Gezondheidsvoorlichting) zijn de BOV-coaches voor Harelbeke. Het project
wordt uitgerold door de stad en het OCMW. Er werd een verdeling van uren en locaties
opgemaakt, gespreid over de stad en het OCMW en over het grondgebied van de stad.
HARELBEKE
Ma

BOV Coach Lieze

BOV coach Tiemen

17u30-18u30:
Vlinder

12u30-13u30: Vlinder

Di
Wo
Do

17u00-19u00:
Cockpitbureel
Stadhuis

Vr

15u-17u: Rijstpekker

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het ter beschikking
stellen van de lokalen op bovenstaande tijdstippen vanaf september 2017 en neemt
kennis van de BOV-coaches voor Harelbeke.
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Terbeschikkingstelling zaal suikerfeest en offerfeest.

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 praattafels, … 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 25 juni 2017 eindigt de ramadan en deze periode van inkeer wordt afgesloten met
het Suikerfeest of ‘het kleine feest’, één van de belangrijkste feesten voor de islamitische
gemeenschap. De eerste ochtend van het Suikerfeest bezoeken mannen en vrouwen de
moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze feestdag.
De rest van de dag gaat men zo mogelijk bij familie op bezoek. Ter gelegenheid van het
Suikerfeest worden zoete gerechten en lekkernijen gegeten en geeft men elkaar en de
armen cadeautjes. Kwetsbaren krijgen vaak voedsel en soms kleding van anderen,
binnen de islam is het een plicht anderen te helpen.
Op 1 september 2017 volgt dan het Offerfeest of ’het grote feest’. Het Offerfeest en het
slachtritueel tijdens dit belangrijke moslim-feest gaat terug naar het verhaal van de
profeet Ibrahim.
Het vlees van de slachtingen wordt in drie stukken verdeeld: een deel is voor de familie,
een deel voor buren of vrienden en een deel voor de armen. De slachting kan vervangen
worden door een gift aan een goed doel. Op provinciaal niveau worden de slachtingen
geregeld. Er worden afspraken gemaakt tussen de moslimgemeenschappen en de diverse
slachthuizen, op basis van de beschikbare capaciteit van die dag (het slachthuis in
Harelbeke slacht enkel runderen).
Aan het College wordt een principiële goedkeuring gevraagd om voor beide feesten en
het daarmee gepaard gaande gebed op jaarlijkse basis een zaal ter beschikking te stellen
aan de Harelbeekse moslimgemeenschap. Dit tot het einde van deze legislatuur en op
voorwaarde van beschikbaarheid.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 6 september 2016 waarbij werd
goedgekeurd de blauwe zaal in CC Het Spoor gratis ter beschikking te stellen voor het
ochtendgebed tijdens het offerfeest 2016 op 12 september 2016.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
«Stemresultaat»
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College keurt het jaarlijks ter beschikking stellen van een zaal voor of het
Suikerfeest, of het Offerfeest en het daarmee gepaard gaande gebed aan de Harelbeekse
moslimgemeenschap principieel goed. Dit tot het einde van deze legislatuur en op
voorwaarde van beschikbaarheid.
Artikel 2:
De aan te houden richtlijn voor gelijkaardige vragen is het aanbieden van 1 gratis zaal
per jaar voor door de stad erkende geloofsgemeenschappen die geen subsidies van stad
Harelbeke ontvangen.
DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen
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Jumelage met de Tsjechische stad Frydek Mistek stand van zaken.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In april 2012 werd een delegatie van de Tsjechische stad Frydek Mistek ontvangen op het
stadhuis naar aanleiding van een bezoek van deze delegatie aan de hoofdzetel van de
firma Vyncke die ook een vestiging heeft in Frydek Mistek. Naar aanleiding van dit
bezoek werd een engagementsverklaring ondertekend door beide steden (document in
bijlage in het collegedossier) In september 2012 werd door een delegatie van het
stadsbestuur van Harelbeke (burgemeester Rita Beyaert, schepen Rik Pattyn en
ambtenaren Cindy Deprez en Martin Vandebuerie) en op uitnodiging van de firma Vyncke
een bezoek gebracht aan de Tsjechische stad Frydek Mistek. In het kader van dit bezoek
werd een “partnership agreement on cooperation” ondertekend door beide steden.
(document in bijlage in dit collegedossier) Het is echter nooit duidelijk geworden of het
stadsbestuur wel degelijk wilde investeren in het partnership met Frydek Mistek en wie
dit zou verder opnemen. Hierdoor is dit jumelageproject niet verder uitgewerkt. Onlangs
kreeg het college nu opnieuw een uitnodiging voor een bezoek aan Frydek Mistek.
Frýdek-Místek is een stad in het oosten van Tsjechië, 20 kilometer ten zuiden van de
stad Ostrava. De stad telt 60.000 inwoners en ligt op een hoogte van 291 meter aan de
Ostravice, die de grens vormt tussen de beide stadsdelen Frýdek en Místek. In 1943
werden deze beide steden samengevoegd tot één stad. Frýdek op de rechteroever ligt in
het historische Silezië en Místek in Moravië. De stad Frydek-Mistek ligt in het midden van
de Ostravice rivier, waar de rivier Moravka erin stroomt. Staddelen Chlebovice,
Zelinkovice, Lysuvky, Liskovec en Skalice behoren tot de stad. De totale oppervlakte van
de stad bedraagt ongeveer 5 161 ha.Frydek-Mistek bestaat uit twee originele steden Moraviaanse Mistek uit de 13e eeuw en de Silezische Frydek, die eerst in de 14de eeuw
schriftelijk werd genoemd. Beide steden zijn in 1943 verenigd en de naam Frydek-Mistek
is vandaag sinds 1955 gebruikt. Het werd op 1 juli 2006 een wettelijke stad. Beide
historische centra zijn herbouwd, en vandaag kunt u prachtige gevels bewonderen van
oorspronkelijk renaissancehuizen op Zamecke namesti (Castle Square) in Frydek en
burgerhuizen met boog op namesti Svobody (Freedom Square) in Mistek. Een gezochte
plaats is ook het kasteel van Frydek, oorspronkelijk een gotisch kasteel met het hart van
de eerste helft van de 14e eeuw, later aangepast. Tegenwoordig is het Museum van
Beskydy gevestigd en biedt er twee exposities voor tochten - een kasteelreis en een
uitgebreide expositie van de Beskydy bergen en Beskydy regio, die de geschiedenis en
cultuur van Beskydy gebied dokumenteren. Tegenwoordig kunnen mensen voor culturele
evenementen gaan, niet alleen naar het museum, naar Narodni dum (National Hall),
maar ook naar een multifunctionele faciliteit genaamd Vlast. Vanuit het historische
oogpunt zijn ook enkele kerken waard, zoals bijvoorbeeld de kerk van St. Josta, de kerk
van St. John en Paulus, de kerk van alle heiligen, de kerk van St. John the Baptist.De
stad heeft een goede sportieve achtergrond voor zowel actieve sportlui als voor degenen
die graag sporten alleen voor recreatie doen. Het is mogelijk om te gaan jagen, surfen en
vissen in het nabijgelegen kunstmeer Olesna. Grote verleiding in dit complex is een
ontspanning binnen- en buitenwaterpark met het charmante overzicht van het panorama
van Beskydy. In-line schaatsen kunnen worden gebruikt in het stadion van TJ Slezan of
langs de Ostravice rivier. Een multifunctionele sportzaal biedt schaatsen voor het publiek
van de herfst tot de lente en andere activiteiten. Zelfs volleyball en tennis spelers zullen
hun kans niet missen. Er is ook een opleidingsmuur voor klimmers. Ijshockey,
extraleague van mannenhandbal en vrouwen volleybal extraleague worden gespeeld in
Frydek-Mistek. In de nabijgelegen Palkovice kunt u skiën op een skipiste. U kunt ook
interessante stadsfietsroutes gebruiken of uittrekken voor sightseeing of sport in de stad
en de charmante omgeving. Als u niet bij fietsondersteuners hoort, kunt u op reis of met

de auto reizen. In veel stadsparken vindt u rust en stilte. U kunt ontspannen en
verlichting vinden op de 3,5 km lange natuurlijke educatieve route in het bos van Frydek.
Na een bezoek aan de stad lijken er ons toch wel een aantal interessante insteken : De
aanwezigheid van een vestiging van de Harelbeekse firma Vyncke in Frydek Mistek zelf
en een vestiging van de Harelbeekse firma Lefevere in de nabije omgeving; het
interessante zwembadproject waarbij een heel publieksgerichte zwemfaciliteit werd
uitgebouwd, de aanpak inzake economie waar, door de lage lonen, de streek
aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders en de verhouding tussen Belgische
hoofdzetels en buitenlandse vestigingen, …
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de nota van het departement WOL over de vroegere
contacten met de Tsjechische stad Frydek Mistek en de uitnodiging tot een bezoek naar
aanleiding van de viering van de stedenbanden van Frydek Mistek.
Artikel 2:
Het college vaardigt een stadsdelegatie af naar de viering van de stedenbanden. De
delegatie bestaat uit schepenen Annick Vandebuerie, Patrick Claerhout en
departementshoofd Martin Vandebuerie.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Milieu
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Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van LIKEURSTOKERIJ LANNEAU NV,
Vaarnewijkstraat 10 8530 Harelbeke voor het aanmaken van likeuren en
bottelen van dranken, gelegen Vaarnewijkstraat 10 8530 Harelbeke - PV
van openen openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
N.V. LIKEURSTOKERIJ LANNEAU, Vaarnewijkstraat 10 8530 Harelbeke diende d.d.
03.05.2017 een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in voor het aanmaken van likeuren
en bottelen van dranken, gelegen Vaarnewijkstraat 10 8530 Harelbeke.
Het betreft het hernieuwen van de vergunning, momenteel is die nog geldig tot
13.05.2018.
Volgende activiteiten worden aangevraagd:
Rubriek
3.4.1°a)
10.1.1°a)

Omschrijving
Lozen van bedrijfsafvalwater ( 2 m³ per uur)
Bereiden alcoholische dranken (koud mengen) en inrichting
bottelen wijnen ( 53,77 kW)

Kl.
3
3

15.1.1°
16.3.1.1°
17.3.2.1.1.1°b)
17.3.2.2.2°b)

17.3.6.2°a)

17.3.7.2°a)

24.4.
43.1.1°a)
53.8.1°a)

Stallen van bedrijfsvoertuigen ( 7 Stuks (aantal))
Luchtcompressoren (4kW en 11kW)
Opslag mazout (Totale eenheden: 10080 kg)
Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2
obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 50 T,
als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr
opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (
29400 kg)
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke
vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met
gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met
100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied ( 29400 kg
Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn
gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v.
gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20
ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in
industriegebied (Totale eenheden: 29400 kilogram)
1 Labo kwaliteitscontrole
Stookinstallatie (3 x 160 kW = 480 kW)
Grondwaterwinning (35 m³/ jaar)

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de periode van 09 juni 2017 tot 09
juli 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.
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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 sluiten 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
6.4.1
6.5.2
9.4.3.c.1

Omschrijving
1.500 liter smeerolie
2 brandstofverdeelslangen
200 runderen

3
3
3
2

2

2

3
3
3

15.1.1
17.3.2.1.1.1.b
19.6.2.a
28.2.c.1
53.8.1

25 voertuigen
17.850kg mazout in 2 tanks van elk 8925kg
200m³ stro
820m³ dierlijke mest
499 m³/jaar uit één steenput en één boorput

De vergunningsaanvraag met bijlage, lag gedurende de periode van 03 mei 2017 tot 02
juni 2017 ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu van het stadsbestuur.
Er werden geen bezwaren ingediend
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College neemt kennis van het sluiten van het openbaar onderzoek.
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Aktename van een meldingsplichtige inrichting klasse 3 van VANDOORNE
Thierry, 25ste-Linielaan 4 8531 Harelbeke-Bavikhove voor het exploiteren
van een motorfietsherstelwerkplaats, gelegen Vlietestraat 43 8531
Harelbeke-Bavikhove.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
VANDOORNE Thierry, 25ste-Linielaan 4 8531 Harelbeke-Bavikhove diende d.d.
19/04/2017 de melding in, met als onderwerp het exploiteren van een
motorfietsherstelwerkplaats, gelegen Vlietestraat 43 8531 Harelbeke-Bavikhove,
kadastraal bekend, HARELBEKE 4 AFD/BAVIKHOVE, sectie B, nr(s) 0055X 2, zijnde de
volgende rubriek van Vlarem:
Rubriek
15.5.

Omschrijving
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Standaardgarages en –carrosseriebedrijven (volledige
omschrijving zie Bijlage 1 VLAREM II voor deze rubriek 15.5 – 2
hefbruggen 15.5.1.a )

Kl.
3

Het betreft een nieuwe inrichting.
Volgens de huidige indelingslijst van het VLAREM, is rubriek 15.5. 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
15.5.

Omschrijving
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen: Standaardgarages en –carrosseriebedrijven (volledige
omschrijving zie Bijlage 1 VLAREM II voor deze rubriek 15.5 – 2
hefbruggen 15.5.1.a )

Kl.
3

Deze aktename wordt verleend aan VANDOORNE Thierry, 25ste-Linielaan 4 8531
Harelbeke-Bavikhove, met als voorwerp het exploiteren van een
motorfietsherstelwerkplaats gelegen Vlietestraat 43 8531 Harelbeke-Bavikhove.
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:

5.15: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kan u raadplegen op
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (titel II van het Vlarem).
Artikel 3:
Afschrift van onderhavige aktename zal aan de exploitant worden toegestuurd.
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - MVC Beobank Dirk Castelein Harelbeekse minivoetbalhappening - uitbreiding vergunning.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 27.04.2017 diende MVC Beobank Dirk Castelein een aanvraag in voor een nietingedeelde muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Harelbeekse
minivoetbalhappening (muziek tijdens minivoetbal en feest op zaterdag) en vindt plaats
aan Stasegemsesteenweg 23 te 8530 Harelbeke in open lucht en tent.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.

De muziekactiviteit is op zaterdag 01 juli 2017 (aanvang 10u , feest 19u) en zondag 02
juli 2017 (aanvang 10u).
Op 02.06.2017 werd door de organisatie van de Harelbeekse minivoetbalhappening een
mail gestuurd met de vraag de vergunning die verleend werd door het College d.d. 23
mei 2017 aan te passen. Er zou de vrijdagavond 30 juni 2017 vanaf 19u een
medewerkersfeest zijn met hetzelfde geluidsniveau (> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)
LAeq,15min. ) zoals aangevraagd voor zaterdag 01 juli 2017 en zondag 02 juli 2017.
De milieudienst stelt voor om aan MVC Beobank Dirk Castelein toelating te verlenen voor
het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Harelbeekse
minivoetbalhappening (muziek tijdens medewerkersfeest op vrijdag, feest op zaterdag en
minivoetbal), de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing.
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau:









Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;
Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere
representatieve meetplaats;
Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten..
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde
persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan MVC Beobank Dirk Castelein wordt toelating verleend voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens de Harelbeekse minivoetbalhappening (muziek
tijdens medewerkersfeest op vrijdag, feest op zaterdag en minivoetbal) op vrijdag 30
juni 2017, zaterdag 01 juli 2017 en zondag 02 juli 2017, de activiteit vindt plaats aan
Stasegemsesteenweg 23 te 8530 Harelbeke in open lucht en tent en het gewenst
geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min.
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3
zijn van toepassing.
Artikel 2:
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau:
•

•
•

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

•
•
•

De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.

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

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

(geschrapt)
37

Toepassen retributies voor het gebruik van openbaar domein n.a.v.
werken. Goedkeuren afrekening maand mei 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 mei 2017 t.e.m. 31 mei 2017, dit is 31 kalenderdagen,
voorgelegd.
Voormelde aanrekening valt onder art. 9 van het gemeentelijk retributiereglement waarin
wordt gesteld dat aannemers die openbaar domein gebruiken, eigendom van de stad of
door de stad beheerd, naar aanleiding van werken hiervoor retributie dienen te betalen.
De retributie bedraagt 50 eurocent per m² of gedeelte van een m² ingenomen
oppervlakte en per dag of een gedeelte van een dag.
Plaats werken

Aannemer/
bouwheer

Fact.adres

hoek Wagenweg Ballingenweg en
Wagenweg

Groep Versluys
01/05/2017 tot
31/05/2017
BVBA Geldhof-Vermeersch
01/05/2017 tot
31/05/2017

Zandvoordestraat 465
8400 Oostende

80,00 m²

80,00 x 0,5 x 31
dagen € 1240,00

Acacialaan 83
8530 Harelbeke

15,00 m²

15,00 x 0,5 x 31
dagen € 232,50

Brugsestraat 86

opp

retributie

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 mei 2017.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Plaatselijk onderhoud wegen 2014 - Herstel diverse asfaltverhardingen .
Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 juli 2014
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Plaatselijk onderhoud wegen 2014 Herstel diverse asfaltverhardingen ” aan NV Van Meenen, KBO nr. 0430 182 627,
Knokstraat 5 te 8780 Oostrozebeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 57.770,10 excl. btw of € 69.901,82 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 14_31.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 januari 2015
goedkeuring aan de eindafrekening.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 7 april 2015
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 20 februari 2015,
opgesteld door het Departement Facility.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer NV Van Meenen, Knokstraat 5 te 8780 Oostrozebeke heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
Het Departement Facility stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die
plaatsvond op 7 juni 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De tweede helft van borgtocht nr. 726-8842952-27 (Borgstellingskas: KBC Bank NV KCG) van € 2.890,00 mag worden vrijgegeven.
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, en latere wijzigingen.
- 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 latere wijzigingen, meer bepaald en
zonder zich daartoe te willen beperken artikel 5, § 2.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Plaatselijk onderhoud wegen 2014 - Herstel diverse asfaltverhardingen ”
wordt definitief opgeleverd.
Artikel 2:
De tweede helft van borgtocht nr. 726-8842952-27 (Borgstellingskas: KBC Bank NV KCG) van € 2.890,00 mag worden vrijgegeven.
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Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 2 : Herstel diverse betonplaten Groot
Harelbeke. Goedkeuring voorlopige oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 juli 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 2 :
Herstel diverse betonplaten Groot Harelbeke” aan BVBA De Meulemeester, KBO nr. BE
0415.791.092, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van € 115.470,00 excl. btw of € 139.718,70 incl. 21%
btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 16_7.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 februari 2017
goedkeuring aan de eindafrekening.
De aannemer BVBA De Meulemeester, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen heeft
aan zijn verplichtingen voldaan.
Het Departement Facility stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die
plaatsvond op 7 juni 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De eerste helft van borgtocht nr. 12/157609 (Borgstellingskas: Algemene Borgstellingen)
van € 5.780,00 mag worden vrijgegeven.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht.
- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 2, 1° d (limiet van €
600.000,00 excl. btw niet bereikt).
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen.
- 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 2 §1 3°.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en
zonder zich daartoe te willen beperken artikel 5, § 2.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Groot onderhoud wegen 2016 - Deel 2 : Herstel diverse betonplaten Groot
Harelbeke” wordt voorlopig opgeleverd.
Artikel 2:
De eerste helft van borgtocht nr. 12/157609 (Borgstellingskas: Algemene Borgstellingen)
van € 5.780,00 mag worden vrijgegeven.
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Herinrichten Plein Eiland : Fase 2 : zitelement en kiosk. Goedkeuring
definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 juli 2013
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Herinrichten Plein Eiland : Fase 2 :
zitelement en kiosk” aan BVBA Steenhaut, KBO nr. BE 0883.795.407, Nieuwenhovestraat
20 te 8540 Deerlijk tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 107.264,25 excl.
btw of € 129.789,74 incl. btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 1857w.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 januari 2015
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 27 augustus 2014,
opgesteld door de ontwerper, NV Plantec, Nieuwpoortse-steenweg 399 te 8400
Oostende.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 7 juli 2015
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door de ontwerper, NV Plantec,
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer BVBA Steenhaut, Nieuwenhovestraat 20 te 8540 Deerlijk heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
De ontwerper, NV Plantec, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende stelde een
proces-verbaal op van definitieve oplevering, die plaatsvond op 18 april 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
De tweede helft van borgtocht nr. 726-8540685-12 (Borgstellingskas: KBC Bank en
Verzekeringen NV) van € 5.370,00 mag worden vrijgegeven.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire verplichtingen
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht.

- De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 15.
- Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald en
zonder zich daartoe te willen beperken artikel 3, § 1.
- De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder
zich daartoe te willen beperken artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college
van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De opdracht “Herinrichten Plein Eiland : Fase 2 : zitelement en kiosk” wordt definitief
opgeleverd.
Artikel 2:
De tweede helft van borgtocht nr. 726-8540685-12 (Borgstellingskas: KBC Bank en
Verzekeringen NV) van € 5.370,00 mag worden vrijgegeven.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Industriële bevloering fuifzaal. Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 december 2013
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Industriële bevloering fuifzaal” aan
Monosol BVBA, KBO nr. BE 0453.001.975, schendekouterstraat 8A te 8940 Wervik tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 17.782,65 excl. btw of € 21.517,01 incl. 21%
btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.73-A.13/22.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 18 maart 2014
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement
Grondgebiedszaken.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 april 2014
goedkeuring aan het proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering van
9 april 2014, opgesteld door het Departement facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 september 2014
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 25 augustus 2014,
opgesteld door het Departement facility.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer Monosol BVBA, schendekouterstraat 8A te 8940 Wervik heeft aan zijn
verplichtingen voldaan.
Het Departement facility stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die
plaatsvond op 6 juni 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het 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, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 3.
-Het 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 “Industriële bevloering fuifzaal” wordt definitief opgeleverd.
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Ruwbouwwerken jeugdcentrum Tsas. Goedkeuring definitieve oplevering.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 oktober 2013
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Ruwbouwwerken jeugdcentrum Tsas” aan

De heer Stefaan De Clercq, KBO nr. BE 0881.049.713, Hoogstraat 18A te 8531
Bavikhove tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 16.272,75 excl. btw of
€ 19.690,03 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 861.73-A.13/27.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 april 2014
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 3 april 2014,
opgesteld door het Departement facility.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 april 2014
goedkeuring aan de eindafrekening, opgesteld door het Departement
Grondgebiedszaken.
De waarborgtermijn werd in het bestek vastgesteld op 24 maanden.
De aannemer De heer Stefaan De Clercq, Hoogstraat 18A te 8531 Bavikhove heeft aan
zijn verplichtingen voldaan.
Het Departement facility stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die
plaatsvond op 6 juni 2017.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het 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, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 3.
-Het 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 “Ruwbouwwerken jeugdcentrum Tsas” wordt definitief opgeleverd.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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Leiedal. Notulen Algemene Vergadering dd. 23.05.2017.

Het college
Op 02.06.2017 ontving de stad Harelbeke het proces verbaal van de algemene
vergadering van Leiedal dd.23.05.2017 met volgende agendapunten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verslag van de activiteiten in 2016.
1.1. Verslag van de raad van bestuur.
1.2. Verslag van de commissaris-revisor.
Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016.
Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor.
Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten.
Aktename voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en stad Menen.
(Artikel 17 II statuten Leiedal)
Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename
Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal
Varia

BESLUIT:
Het college neemt kennis van het proces verbaal van de algemene vergadering van
Leiedal dd. 23.05.2017.
Financien
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Aanvraag vaste standplaats wekelijkse markt. Dries De Loore BVBA.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door volgende persoon tot het bekomen van een
vaste standplaats op de wekelijkse markt van Harelbeke :

-

Dries De Loore BVBA – Fromagerie d’Ellezelles – Gauquier10 - 7890 Ellezelles
(biologische en ambachtelijke kazen)

Het departement Financiën stelt voor om aan de aanvrager een standplaats toe te
kennen. Voor dit artikel is er momenteel plaats beschikbaar.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- De wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 04.07.2005 en wet van
20.07.2006.
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Aan volgende persoon kent het college een vaste standplaats toe:

-

Dries De Loore BVBA – Fromagerie d’Ellezelles – Gauquier10 - 7890 Ellezelles

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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OCMW. Ter kennisgeving beslissingen raad van 18 mei 2017.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Op 01 juni 2017 heeft de stad de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van het OCMW in zitting van 18 mei 2017 ontvangen.
Omtrent de genomen beslissingen zijn er geen bezwaren te formuleren.
Het komt het college van burgemeester en schepenen toe kennis te nemen van de
overgemaakte overzichtslijst.
Verwijzend naar volgende wettelijke decretale en reglementaire bepalingen :

-

Artikel 254 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

Om deze redenen;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de overzichtslijst van de besluiten die werden genomen
door de Raad van het OCMW in zitting van 18 mei 2017 :
-

Kwartaalrapport 1 ste kwartaal 2017
Jaarverslag 2016
Open verklaren betrekking van bachelor verpleegkundigen en gediplomeerde
verpleegkundige in contractueel verband + werfreserve
Open verklaren betrekking van verantwoordelijke hoteldiensten in contractueel
verband + werfreserve
Open verklaren betrekking van technisch medewerker technische dienst in
contractueel verband + werfreserve
Bouw Zorgcampus De Vlinder: verrekeningen

Artikel 2:

Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Fotoshoot MINI op 19 of 20 juni - wijziging.

Het college,
In zitting van 6 juni besliste verleende het college goedkeuring aan Margaux Grossen van
photography-productions uit Vosselaar om een fotoshoot te houden met een MINI (auto)
en figuranten voor de gevel van het stadhuis op 19 of 20 juni.
Mevrouw liet ondertussen weten dat haar klant het concept van de shoot veranderde en
heel waarschijnlijk zal uitwijken naar een andere locatie.
Mocht men verder gaan met het stadhuis dan neemt zij terug contact op met het
departement communicatie.
Heeft kennis genomen van de e-mail van mevrouw Margaux Grossen en beslist de
verleende goedkeuring van 6 juni in te trekken.
47

Doortocht. WSV De Brigandtrotters -Gaverstocht op zondag 9 juli.

Het college,
Wsv De Brigandtrotters vzw organiseert op zondag 9 juli de volgende activiteit:
Gaverstocht.
De toelating wordt gevraagd voor de doortocht door de stad Harelbeke. PZ Gavers
verleent positief advies.
BESLUIT:
Het college verleent toelating aan WSV De Brigandtrotters vzw, p/a (geschrapt) voor de
doortocht van de Gaverstocht op zondag 9 juli door Harelbeke.
De deelnemers dienen de wegcode te volgen en te respecteren. De folder “Veilig op Stap”
wordt bezorgd met de toelating.
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Privatieve inname openbaar domein judoclub Bavikhove. Afzetten
Kervijnstraat op zondag 25 juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op zondag 25 juni organiseert judoclub Yama Arashi Bavikhove hun jaarlijks eetfestijn in
socio Torengalm. De toelating wordt gevraagd om een deel van de Kervijnstraat ter
hoogte van de gevel van het socio af te zetten voor het verkeer zodat de kinderen
kunnen spelen op straat (springkasteel, volksspelen, step, hooverboard e.a) vanaf 11 uur
tot 18 uur.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.

Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

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

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan judoclub Yama Arashi Bavikhove, p/a (geschrapt) – zoals
aangeduid op het signalisatieplan - verkeersvrij te houden op zondag 25 juni van 11 uur
tot 18 uur en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

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

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Straatfeest Vlamingenstraat op
zondag 20 augustus.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op zondag 20 augustus organiseren enkele bewoners van de Vlamingenstraat een
straatfeest. Hiervoor wordt de toelating gevraagd om een deel van de Vlamingenstraat af
te zetten voor het verkeer. Er zou gebruik gemaakt worden van het pleintje ter hoogte
van huisnummer 12. Men wenst ook een partytent te plaatsen.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

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

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan de bewoners van de Vlamingenstraat, p/a (geschrapt) om het
pleintje ter hoogte van huisnummer 12 te gebruiken voor het straatfeest op zondag 20
augustus. Er mag een partytent geplaatst worden. De Vlamingenstraat wordt verkeersvrij
gehouden zoals aangeduid op het signalisatieplan van de politie. Dit is een privatieve
inname van openbaar domein.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

-

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

Artikel 3
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager.
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.
Artikel 4
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State.
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State.
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Privatieve inname openbaar domein. Openingsmoment 1ste steenlegging
'het Vrije' op zaterdag 24 juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het officiële startschot voor de aanleg van ‘het Vrije’ wordt gegeven op zaterdag 24 juni
om 19u30. Er wordt gevraagd om parkeerverbod te voorzien op het gedeelte van het
Marktplein voor de trappen vanaf 12 uur tot 22 uur.
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid.
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen.
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig.
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

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

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1
Verleent machtiging aan het departement Communicatie, p/a Patrick Huysentruyt,
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke om het deel voor de trappen op het Marktplein
verkeersvrij te houden van 12 uur tot 22 uur en dus privatief in te nemen.
Artikel 2
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende
voorwaarden :
-

De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd
worden.
De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie. Het aanbrengen en wegnemen
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de
stad.

-

Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd.
Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de
algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen
te worden nageleefd.
Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage
vergunning)
De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen.
Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.

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

Het college,

Verleent goedkeuring aan de receptieaanvraag van:
(geschrapt)

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college.

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

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen
bedragen goed.
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC).
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere
betalingsbevel.
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring
voorgelegd.
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het
budgethouderschap van het college.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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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 12 juni 2017 digitaal werd
overgemaakt, goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 6 juni 2017 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 18.00 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

