DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.
(geschrapt): het verbouwen van een woning, Hendrik Consciencestraat 3 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Hendrik Consciencestraat 3, kadastraal bekend als 1e Afdeling, Sectie A nr.
836T 5 strekkende tot het verbouwen van een woning.
Het betreft een rijwoning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een
hellend dak. Tegen de achtergevel over de volledige breedte werd een aanbouw geplaatst
bestaande uit één bouwlaag met deels plat dak, deels lessenaarsdak. De bouwdiepte op
het gelijkvloers bedraagt momenteel 19,70m.
De bouwheer wenst de aanbouw te slopen.
Op de vrijgekomen plaats wordt een nieuw volume geplaatst, terug over de volledige
achtergevelbreedte, bestaande uit één bouwlaag met plat dak. De bouwhoogte bedraagt
3,26m. Na de werken bedraagt de bouwdiepte op het gelijkvloers 16,47m. Op die manier
is er meer openruimte/tuin achter de woning.
De scheidingsmuur op de rechterperceelsgrens (ter hoogte van Hendrik Consciencestraat
5) moet worden verhoogd met 0,22m. Op de scheidingsmuur ter hoogte van de
linkerperceelsgrens wordt een nieuwe deksteen voorzien.
Omdat de herbouw niet groter is dan 40m² hoeft de aanvraag niet te voldoen aan de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. Er is de bestaande
regenwaterput.
De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek wegens werken op de
perceelsgrenzen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 27.04.2018 tot en met
28.05.2018.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek en
afwijking BPA. (geschrapt): het verbouwen van een woning, Speltstraat 23
- 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HARELBEKE, Speltstraat 23, kadastraal bekend als 2e Afdeling Sectie B nr. 320H 6
strekkende tot het verbouwen van een woning.
Het betreft een rijwoning waarvan het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen met een
hellend dak.
Aan de achterzijde van de woning is de kroonlijsthoogte heel wat lager, zodat er daar
slechts één bouwlaag is. De huidige bouwdiepte bedraagt 8,60m.
De bouwheer wenst tegen de volledige achtergevel van het hoofdvolume een aanbouw te
plaatsen. De uitbreiding van de woning heeft een oppervlakte van 29,2m². De uitbouw
heeft een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 3m.
Na het uitbreiden van de woning bedraagt de bouwdiepte 12,60m op het gelijkvloers. De
bouwdiepte op het gelijkvloers is gelijkaardig aan die van de aanpalende woning rechts
ervan. (Speltstraat 25) Er blijft nog voldoende afstand over tot aan de achterkavelgrens.
Omdat de uitbreiding kleiner is dan 40m² hoeft de aanvraag niet te voldoen aan de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
Gelet op het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaars, links en rechts van de
bouwplaats.
De bouwplaats is gelegen in het BPA nr. 21 “Koutermolen – wijz. B” in een zone voor
geschakelde woningen.
De opdeling van de percelen, de inplanting van de woningen en de maximale bouwdiepte
van de woningen moet gerealiseerd worden volgens het inplantingsplan, opgenomen in
de voorschriften van het BPA.
De gevraagde uitbreiding komt verder dan de op het inplantingsplan vastgelegde
achtergevellijn.
De voorschriften van het BPA leggen eveneens op dat de woningen moeten worden
afgewerkt met een hellend dak. De veranda wordt afgewerkt met een plat dak.
De aanvraag wijkt af van de voorschriften van het BPA, inzake de bouwdiepte van het
gelijkvloers en inzake de dakhelling en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 02.05.2018 tot en met
31.05.2018.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het bouwen van een garage, Vierkeerstraat 104 - 8531
BAVIKHOVE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te BAVIKHOVE, Vierkeerstraat 104 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie B, nr. 173T 2
strekkende tot het bouwen van een garage;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:

Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek. VECAINVEST, Bavikhoofsestraat 118 - 8531 BAVIKHOVE: het optrekken van een
vrijstaand bijgebouw in de achtertuin en het herinrichten van de
bestaande handelszaak (apotheek) tot eengezinswoning,
Bavikhoofsestraat 118.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door VECA-INVEST, Bavikhoofsestraat 118 – 8531
BAVIKHOVE met betrekking tot een perceel gelegen te BAVIKHOVE, Bavikhoofsestraat 118
kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie A, nr. 442B 11 strekkende tot het optrekken van een
vrijstaand bijgebouw in de achtertuin en het herinrichten van de bestaande handelszaak
(apotheek) tot ééngezinswoning;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.

Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek: B.V.B.A.
SRE, Kerkstraat 57 - 8540 DEERLIJK: het verbouwen van winkelruimte tot
horeca met speelgelegenheid, Bavikhovedorp 17 - 8531 BAVIKHOVE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door B.V.B.A. SRE, Kerkstraat 57 – 8540 DEERLIJK met
betrekking tot een perceel gelegen te BAVIKHOVE, Bavikhovedorp 17 kadastraal bekend 4e
afdeling, Sectie B, nr. 28Z 3 strekkende tot het verbouwen van een winkelruimte tot
horeca met speelgelegenheid;
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen
schriftelijke bezwaren ingediend;
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning;
- Artikel 57 van het gemeentedecreet;
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten.
Artikel 2:
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd
uitgevoerd.
Artikel 3:

Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.
Artikel 4:
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten,
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het slopen van twee woningen + bouwen van een reisbureau
met appartementen, Kortrijksesteenweg 201 & 203 - 8530 HARELBEKE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot percelen gelegen te
HARELBEKE, Kortrijksesteenweg 201 & 203 kadastraal bekend 1e afdeling, Sectie A, nrs.
1245B 5, 1245C 5, 1245E 5 strekkende tot het slopen van twee woningen + bouwen van
een reisbureau met appartementen;
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.

7

Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het bouwen van een garage, Vierkeerstraat 104 - 8531
BAVIKHOVE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018027209

Gemeentelijk dossiernummer
2018/45

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 8 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

B

0173

T 2

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage met als adres
Vierkeerstraat 104, 8531 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

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

De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
2. Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:



1986/100261: Plaatsen van een duivenhok – goedgekeurd 03.12.1986.
1989/100220: Uitbreiden duivenhok – goedgekeurd 10.10.1989.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het betreft een halfopen woning gelegen langs de Vierkeerstraat. De woning situeert
zich op het einde van de Vierkeerstraat nabij de Vondelstraat en de N36 en dus weg
van het centrum van Bavikhove.
Rechts van de woning bevindt zich op de hoek van de Vierkeerstraat en de
Vondelstraat een ééngezinswoning met een gelijkaardig gabariet als dat van de
aanvrager. Links van de woning van de aanvrager bevindt zich de tuin en daarnaast
een onbebouwd perceel.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een woning garage.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume deels bestaat uit
anderhalve bouwlaag met een zadeldak en deels uit één bouwlaag met een
lessenaarsdak. De tuin bevindt zich in feite links van de woning.
In een aparte omgevingsvergunning wordt de sloop van de veranda, het bijgebouw
en de garage gevraagd en het bouwen van een uitbreiding aan de woning.
De bouwheer wenst een garage te bouwen in de tuin en meer bepaald achteraan in
de hoek die gevormd wordt door de linkerkavelgrens en de achterkavelgrens.
De gemetste garage heeft een oppervlakte van 51m² en wordt uitgerust met een plat
dak. De bouwhoogte bedraagt 3,10m. De oprit wordt aangelegd in steenslag.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Gelet op het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar, Vondelstraat 1. De
eigenaar van het braakliggend terrein, links van de bouwplaats heeft niet voor
akkoord getekend. De eigenaar wordt aangetekend aangeschreven.
De aanpalende eigenaars werden op 12-03-2018 aangeschreven aangezien de
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van

scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er
werden geen bezwaren ingediend.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het perceel is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk.
Woongebieden zijn bestemd voor wonen. De aanvraag is conform de bestemming
van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Vierkeerstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel en de voorziene infiltratiebekkens.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De garage wordt geplaatst in de linkerhoek van het perceel. Links van het
perceel bevindt zich een braakliggend terrein. Door die plaatsing van de
garage kan in de toekomst bij bebouwing van het braakliggend terrein ook een
garage worden geplaatst. Het plaatsen van de garage heeft weinig invloed op
het straatbeeld. De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de
inplanting en de omvang geen afbreuk aan de omgeving. Er kan worden
besloten dat er normaliter geen verzwarende impact op de omgeving is en dat
het project ook verenigbaar is met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het gaat om een relatief groot perceel, namelijk 535m², die de gevraagde
terreinbezetting, namelijk een woning met een vrijstaande garage kan dragen.
Er blijft voldoende tuin/open ruimte over.

-

Visueel-vormelijke elementen
De garage wordt opgetrokken in rood bruine baksteen.

-

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

-

Bodemreliëf
De oprit naar de garage wordt aangelegd in steenslag.

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het bouwen van een garage,
gelegen te Vierkeerstraat 104, 8531 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van

verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een

bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
VECA-INVEST, Bavikhoofsestraat 118 - 8531 BAVIKHOVE: het optrekken
van een vrijstaand bijgebouw in de achtertuin en het herinrichten van de
bestaande handelszaak (apotheek) tot eengezinswoning,
Bavikhoofsestraat 118.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018020243

Gemeentelijk dossiernummer
2018/50

De aanvraag ingediend door
VECA INVESTn Bavikhoofsestraat 118 – 8531 Harelbeke
&
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 12 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

A

0442

B 11

Het betreft een aanvraag tot het optrekken van een vrijstaand bijgebouw in de
achtertuin en het herinrichten van de bestaande handelszaak (apotheek) tot
ééngezinswoning met als adres Bavikhoofsestraat 118, 8531 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 53
“Bavikhove Dorp-West” – MB 04.04.2000 in een zone voor wonen – open bebouwing
(villabouw)
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
De voorschriften bepalen:
Max. terreinbezetting 50% - min. afstand zijkavelgrenzen: 3m – min. afstand
achterkavelgrens: 8m – max. bouwdiepte gelijkvloers: 25m – max. bouwdiepte
verdieping: 12m – bijgebouwen: vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde
oppervlakte van het hoofdgebouw met een max. van 60m² - max kroonlijsthoogte
van 3m op de perceelsgrens oplopend onder een hoek van 30° tot 4,50m – min.
afstand tot de perceelsgrens 1m.
2. Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:





1970/200039: Bouwen van een woning en apotheek – goedgekeurd d.d.
30.09.1970.
1980/80: Uitbreiden van het huis – goedgekeurd d.d. 11.06.1980.
2007/150: Het verbouwen en uitbreiden van handelszaak – goedgekeurd d.d.
05.06.2007.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het pand is gelegen langs de Bavikhoofsestraat, dit de hoofdweg vanuit Harelbeke en
Kuurne naar het centrum van Bavikhove. Langs deze weg staan er hoofdzakelijk
woningen, maar verspreid is er hier en daar ook een handelszaak of een dienst.
Het betreft een alleenstaand pand, bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak.
In het pand was er tot voor kort een apotheek met woongelegenheid.
Links van de woning is er een alleenstaande woning, bestaande uit één bouwlaag met
zadeldak. Rechts van het bewuste pand is er een alleenstaande woning, bestaande uit
twee bouwlagen met plat dak.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het optrekken van een vrijstaand bijgebouw in de achtertuin en
het herinrichten van de bestaande handelszaak (apotheek) tot ééngezinswoning.
Het betreft een alleenstaand pand, bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak.
De afstand tot de zijkavelgrenzen bedraagt min. 3,7m. De bouwdiepte op het
gelijkvloers bedraagt 21,46m. De apotheek is gelegen aan de voorzijde van het pand.
De apotheek werd stopgezet en de bouwheer wenst de voormalige handelsruimte in
te nemen bij de woning. In de vrijgekomen ruimte wordt voorzien in een wasplaats,
badkamer, bureau, berging en polyvalente ruimte. De bestaande keuken wordt intern
verruimd. Hiertoe wordt een dragende muur vervangen door een balk. Tevens is er
een aanpassing van de ramen op de rechterzijgevel. Een aantal ramen worden open
gemaakt tot op de grond en/of worden verbreed.
In de tuin wordt een gemetst bijgebouw voorzien met een oppervlakte van 28m². Het
bijgebouw wordt ingeplant op 1,50m van de rechterperceelsgrens en op 15,84m van
de achtergevel van het hoofdvolume. Het bij gebouw wordt afgewerkt met een plat
dak. De bouwhoogte bedraagt 3,30m.
Er is reeds een bijgebouw van 40,5m² aanwezig in de tuin. Het gaat om een
losstaande garage. De totale oppervlakte aan bijgebouwen zal dus 68,5m² bedragen.
De totale oppervlakte aan bijgebouwen is kleiner dan 33% van de oppervlakte van
het hoofdgebouw. Namelijk 33% van 242m² = 79,86m².
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Omdat het ontwerp afwijkt van de voorschriften van het BPA werd de aanvraag
onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek vond plaats van 20 maart 2018 tot en met 19 april 2018.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften
ontvangen.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied. Het pand
is eveneens gelegen in het BPA nr. 53 “Bavikhove Dorp-West” in een zone voor
wonen – open bebouwing (villabouw).
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
De voorschriften bepalen:
Max. terreinbezetting 50% - min. afstand zijkavelgrenzen: 3m – min. afstand
achterkavelgrens: 8m – max. bouwdiepte gelijkvloers: 25m – max. bouwdiepte
verdieping: 12m – bijgebouwen: vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde
oppervlakte van het hoofdgebouw met een max. van 60m² - max kroonlijsthoogte
van 3m op de perceelsgrens oplopend onder een hoek van 30° tot 4,50m – min.
afstand tot de perceelsgrens 1m.
Het ontwerp wijkt af van de voorschriften inzake de totale oppervlakte van de
bijgebouwen. De bijgebouwen mogen een vloeroppervlakte tot 1/3 van de
bebouwde oppervlakte van het hoofdgebouw hebben met een maximum van
60m². In het ontwerp blijft de totale oppervlakte aan bijgebouwen onder 1/3 van
de bebouwde oppervlakte van het hoofdgebouw maar is de totale oppervlakte
68,5m².
De afwijking kan worden toegestaan. Het gaat slechts om 8,5m² meer en de
totale oppervlakte blijft onder 1/3 van de bebouwde oppervlakte van het
hoofdgebouw. Het grote perceel (1445m²) kan dergelijke terreinbezetting aan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Bavikhoofsestraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in

dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De werken aan het hoofdvolume
gebeuren binnen het bestaande gabariet en hebben geen invloed op het
straatbeeld. Het gevraagde bijgebouw staat op voldoende afstand van de
rechterperceelsgrens. Er kan worden besloten dat er normaliter geen
verzwarende impact op de omgeving is en dat het project ook verenigbaar is
met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De max. terreinbezetting van 50%, zoals opgelegd in de voorschriften van eht
BPA wordt zeker niet gehaald. Ook de gezamenlijke oppervlakte aan
bijgebouwen, namelijk 68,5m² is niet overdreven bij een perceel met een
totale oppervlakte van 1.445m².

-

Visueel-vormelijke elementen
De werken aan het hoofdvolume vinden plaats binnen het bestaande gabariet.
Er is wel een aanpassing van de ramen op de rechterzijgevel. Een aantal
ramen worden open gemaakt tot op de grond en /of worden verbreed.

-

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

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door VECA-INVEST & (geschrapt) inzake het optrekken
van een vrijstaand bijgebouw in de achtertuin en het herinrichten van de
bestaande handelszaak (apotheek) tot ééngezinswoning, gelegen te
Bavikhoofsestraat 118, 8531 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.

Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
B.v.b.a. SRE, Kerkstraat 57 - 8540 DEERLIJK: het verbouwen van
winkelruimte tot horeca met speelgelegenheid, Bavikhovedorp 17 - 8531
BAVIKHOVE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018024312

Gemeentelijk dossiernummer
2018/47

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 2 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

B

0028

Z 3

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging van handel naar horeca met
speelgelegenheid met als adres Bavikhovedorp 17, 8531 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

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

agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 53
“Bavikhove Dorp-West” – MB 04.04.2000 in een:
- zone met hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren en
stapelplaatsen en kleine bedrijven verenigbaar met de woonomgeving.
- zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven verenigbaar met de woonomgeving
- zone voor hoogstammig groen.
2. Historiek
Op 19.01.2010 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen
van een winkel (dossier 2009/290)
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ging in beroep bij de Deputatie tegen
de afgeleverde vergunning. Op 27.05.2010 werd de stedenbouwkundige vergunning
bevestigd.
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ging opnieuw in beroep bij de Raad
voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Deputatie.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 08.03.2016 de afgeleverde
vergunning vernietigd. Op 30.06.2019 heeft de Deputatie de vergunning definitief
geweigerd. De vergunning werd geweigerd omwille van het feit dat de aanleg van een
parking in een zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven, verenigbaar met de
woonomgeving, niet mogelijk is.
Ondertussen was de handelszaak al gebouwd en in exploitatie.
Op 12.02.2013 werd er een aktename afgeleverd voor de meldingsplichtige inrichting
klasse 3 Bavicom b.v.b.a. voor het exploiteren van een supermarkt. Er werd nooit
een melding ontvangen met betrekking tot het beëindigen van deze activiteit, doch
door het beëïndigen van de activiteit en het aanvragen van deze
omgevingsvergunningsaanvraag vervalt deze aktename van rechtswege.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De site is gelegen nabij de kern van Bavikhove. Links van het pand bevindt zich een
woning, rechts ervan ligt een openbare parking en een openbaar gebouw. Achter de
site bevindt zich de sporthal en sportterreinen. In de onmiddellijke omgeving bevindt
zich horeca, diensten en handel.
Op de site is er aan de voorzijde een handelszaak aanwezig, bestaande uit één
bouwlaag met een plat dak. Achter de site ligt de parking voor de klanten. De parking
is toegankelijk via een in-en uitrit rechts van het handelspand.
De laatste jaren staat de handelszaak leeg.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvrager wenst de functie van de handelszaak te wijzigen van handel naar
horeca met speelgelegenheid.
Het bestaande volume blijft volledig behouden. De sectionale poort op de voorgevel
zal worden vervangen door een inkomgeheel.
In het volume wordt een inkomsas gecreëerd samen met een afgesloten bergruimte
voor de technieken. Deze vormt de toegang tot de horeca met speelruimte. Er
bevinden zich 3 zones met speelgelegenheden, namelijk een zone voor peuters,
kleuters en oudere kinderen en een springkasteel. De tussenruimtes worden ingevuld
met zitruimte voor de ouders. De bestaande keuken met koelcellen blijft behouden en
er wordt een nieuwe bar met kassa gecreëerd.
Het gebouw heeft een oppervlakte van 770,02m². De ruimte die wordt ingenomen
om te spelen bedraagt 110,34m². De verbruikerszaal heeft een oppervlakte van circa
310m². Een aantal ruimtes hebben een gemeenschappelijk gebruik (ingang, toilet,…)
De bestaande kleedkamers en het bureau blijven behouden voor privaat gebruik. De
toiletten worden uitgebreid en publiek gemaakt.
Achteraan het volume wordt een buitenterras gecreëerd van circa 130m² dat wordt
afgescheiden van de parking door middel van een groenscherm. Hierdoor verdwijnen
er enkele parkeergelegenheden.
Het aantal parkeerplaatsen neemt af van 29 naar 22. Van die 22 worden er 2
parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.
Er wordt op de voorgevel publiciteit voorzien, op de plaats waar er publiciteit was
voorzien ten tijde van de handelsfunctie. De naam van de horecazaak, namelijk “DE
KRIERE” wordt voorzien. De oppervlakte bedraagt 2m². Er wordt ook voorzien in 2
publiciteitsborden van telkens 3m².
Ook op de zijgevel wordt de naam van de horecazaak aangebracht. De oppervlakte
bedraagt opnieuw 2m².
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag heeft als voorwerp het verbouwen winkelruimte tot horeca met
speelgelegenheid
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
12.2.1°

160,00

16.3.1.1°

88,00

Bestaande
elektriciteitscabine
Bestaande koelcellen +
diepvries + airco

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
12.2.1°

160,00

16.3.1.1°

88,00

Bestaande
elektriciteitscabine
Bestaande koelcellen +
diepvries + airco

Indien de sectorale voorwaarden uit Vlarem II, en meer in het bijzonder artikel
5.16.3.3. (koelinstallaties) en 5.12.02 (transformatoren) nageleefd worden, kan er
gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder en de effecten op
het leefmilieu tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 20 maart 2018 tot en met 19 april 2018. Naar aanleiding
van het openbaar onderzoek werden er 0 bezwaarschriften ontvangen.
5. Adviezen
Er werd advies gevraagd aan de Branweer. De Brandweerzone Fluvia heeft advies
uitgebracht op 4 april 2018, ontvangen op 10 april 2018. De eindconclusie van het
advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig
6. Project-MER
In de project-MER-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten van het
voorgenomen project (dat onder het toepassingsgebied van bijlage III van het
project-MER-besluit valt) niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd
moeten worden.
De opmaak van een project-MER kan dus redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende
gegevens bevatten over aanzienlijke milieueffecten.
Derhalve is de opmaak van een project-MER niet nodig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
De site is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied. De site is
eveneens gelegen in het BPA nr. 53 “Bavikhove Dorp-West” – MB 04.04.2000. De
site is gelegen in een:
- zone met hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren en
stapelplaatsen en kleine bedrijven verenigbaar met de woonomgeving.
- zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven verenigbaar met de woonomgeving
- zone voor hoogstammig groen.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
In het handelspand wordt nu horeca voorzien als hoofdbestemming. Dit is
conform de voorschriften van het BPA. De werken gebeuren binnen het bestaande
volume, dat conform de voorschriften van het BPA is.
De parking wordt voorzien in een zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven. De
bestemming is dus niet conform het BPA.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat
er wordt afgeweken van bestemmingsvoorschriften van een BPA ouder dan 15
jaar. (art. 4.4.9/1 VCRO)
Om te kunnen afwijken moet de aanvraag worden onderworpen aan een openbaar
onderzoek en moet het ontwerp in overeenstemming zijn met de bestemming van
het Gewestplan.

De bestemming volgens het Gewestplan is woongebied. Een parking aanleggen in
de zone woongebied is perfect vergunbaar. Gedurende het openbaar onderzoek
werd geen bezwaar ingediend.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat Bavikovedorp een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
De bestaande hemelwaterputten en het gescheiden rioolstelsel blijven behouden.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
In het kern van Bavikhove is er een menging van functies. Horeca met
speelgelegenheid sluit hierbij aan. De werken gebeuren binnen het bestaande
volume waardoor het straatbeeld nauwelijks wijzigt (enkel de publiciteit is
anders). De parking achter de site is niet storend voor de omgeving en sluit
aan op de naastliggende openbare parking. De aanvraag doet mede gelet op
de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen afbreuk aan de
omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Volgens de ingediende bouwplannen neemt het aantal parkeerplaatsen af van
29 naar 22. Van die 22 worden er 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden
voorzien. De brandweer voorziet een maximum bezetting van 140 personen in
het gebouw. Als er gemiddeld 4 personen per wagen wordt gerekend, dan
zouden er 35 parkeerplaatsen nodig zijn. De aanvrager moet dus nog een
aantal parkeerplaatsen op eigen terrein creëren. Er bestaat een mogelijkheid
om dit te doen evenwijdig met de toegangsweg tot de parking, zonder aan de
groenzone/bufferzone te raken.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De werken gebeuren binnen het bestaande volume.

-

Visueel-vormelijke elementen
De werken gebeuren binnen het bestaande volume.
Er wordt op de voorgevel publiciteit voorzien, op de plaats waar er publiciteit
was voorzien ten tijde van de handelsfunctie. De naam van de horecazaak,
namelijk “DE KRIERE” wordt voorzien. De oppervlakte bedraagt 2m². Er wordt
ook voorzien in 2 publiciteitsborden van telkens 3m².
Ook op de zijgevel wordt de naam van de horecazaak aangebracht. De
oppervlakte bedraagt opnieuw 2m².

Omdat de bestaande publiciteit wordt vervangen door nieuwe publiciteit moet
die worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
inzake publiciteit.
Publiciteit op gebouwen met handels- of industriële activiteiten – Voorgevel:
Publiciteit evenwijdig met de gevel:
Er wordt publiciteit toegelaten onder volgende voorwaarden:
- uitsluitend op de benedenvoorgevel;
- minstens 60 cm verwijderd van de gevelranden;
- maximale uitsprong van 10 cm t.a.v. de voorgevel ;
- de som van de oppervlakte van alle publiciteit evenwijdig met de gevel is per
vestigingseenheid maximaal:
- 8m² bij een gevelbreedte groter dan 10m en kleiner of gelijk aan 20m
- niet boven de kroonlijst uitsteken;
Publiciteit op de zijgevel:
Er wordt publiciteit evenwijdig met de gevel toegelaten onder volgende
voorwaarden:
- enkel op blinde zijgevels;
- maximum één publiciteitsinrichting per blinde zijgevel met een oppervlakte
van max. 10m²;
- een ruimte van ten minste 50 cm tussen de publiciteit en de grenzen van het
gevelvlak waarop ze worden aangebracht.
- maximale uitsprong van 10 cm op het gevelvlak;
- verlichting of lichtgevende publiciteit is verboden
De publiciteit is conform de voorschriften mits de publiciteit op de zijgevel niet
verlicht is.
-

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

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake een functiewijziging van
handel naar horeca met speelgelegenheid, gelegen te Bavikhovedorp 17, 8531
Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag heeft als voorwerp verbouwen winkelruimte tot horeca met
speelgelegenheid
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
12.2.1°

160,00

16.3.1.1°

88,00

Bestaande
elektriciteitscabine
Bestaande koelcellen +
diepvries + airco

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:
12.2.1°

160,00

16.3.1.1°

88,00

Bestaande
elektriciteitscabine
Bestaande koelcellen +
diepvries + airco

3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d. 04.04.2018
dienen strikt te worden nageleefd.
De publiciteit op de zijgevel mag niet worden verlicht.
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake toegankelijkheid.
De aanvrager moet zoveel mogelijk bijkomende parkeerplaatsen op eigen
terrein creëren. Hij mag daarvoor de groenzone/bufferzone niet gebruiken.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor

beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor goedkeuring. (geschrapt):
het slopen van twee woningen + bouwen van een reisbureau met
appartementen bij een bestaand busbedrijf, Kortrijksesteenweg 201 - 203.

Formulier I
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/339.
De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: 34013-GDBA_2017057880.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend (geschrapt),
ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen aan het loket op 19/12/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op
22/01/2018.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8530 HARELBEKE,
Kortrijksesteenweg 201 en met als kadastrale omschrijving 1ste afd. - sectie A – nrs.
1245B 5 - 1245C 5 - 1245E 5.
Het betreft een aanvraag tot het slopen van 2 woningen + bouwen van een
reisbureau met appartementen bij een bestaand busbedrijf.
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
Wegens werken op de rechterperceelsgrens, omdat het volume van het pand groter is
dan 2000 m³ en omdat de publiciteit hoger komt dan de beneden voorgevel wordt de
aanvraag onderworpen aan een openbaar onderzoek.
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Externe adviezen
Er werd advies gevraagd aan Proximus. Er werd op 19.02.2018 een voorwaardelijk
gunstig advies verleend.
Er werd advies gevraagd aan de Brandweer. Er werd op 01.02.2018 een voorwaardelijk
gunstig advies verleend.
Er werd advies gevraagd aan Infrax. Er werd op 23.02.2018 een voorwaardelijk gunstig
advies verleend.
Er werd advies gevraagd aan het Agentschap wegen en Verkeer, wegens de ligging langs
een Gewestweg, de N43. Er werd op 15.02.2018 in eerste instantie een ongunstig advies
verleend. Er werd rekening gehouden met de opmerking inzake de breedte en het aantal
toeritten tot het perceel en de plannen werden aangepast. Er werd op 25.04.2018 een
voorwaardelijk gunstig advies verleend.
Er wordt als voorwaarde opgelegd dat de breedte van de toegang tot het terrein
minimaal dient te worden aangelegd, met een maximale breedte van 7m.
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
Op 07.09.2010 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van
een stelplaats voor reisbussen met bijhorende sociale lokalen (dossier 2010/117)
Op 10.01.2012 werd een aanpassing van bovengenoemde vergunning goedgekeurd. Het
ging om het uitbreiden van een wachtzaal + bouwen van een luifel (dossier 2011/205)
Op 28.11.2017 werd de stedenbouwkundige aanvraag voor het slopen van 2 woningen +
bouwen van een reisbureau met appartementen geweigerd. (dossier 2017/234)
De aanvraag werd geweigerd omwille van:
- het ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer
- in het ontwerp was er geen spoor van integratie of inpassing in de omgeving. De
bruuske overgang van twee bouwlagen met een dak naar een terras op twee bouwlagen
is niet van die aard dat het project als een architecturale of beeldkwalitatieve verbetering
beschouwd wordt.
Het ontwerp werd aangepast.
Deze aanvraag betreft opnieuw het slopen van 2 woningen + bouwen van een reisbureau
met appartementen bij een bestaand busbedrijf.
Het bouwperceel is gelegen langs de Kortrijksesteenweg en de Elfde-julistraat. De
Kortrijksesteenweg wordt gekenmerkt door een menging van functies en bouwstijlen.
Rondom de loods is het terrein verhard met asfaltverharding voor een vlotte circulatie
van het busverkeer.
Vooraan het perceel, kant van de Kortrijksesteenweg, staan 2 woningen (nr. 201 & 203),
die volgens de architect in een slechte staat verkeren. In de nota van de architect
worden de slechte punten opgesomd.
De woningen bestaan uit een gelijkvloerse bouwlaag met een 2e bouwlaag onder
mansardedak.
Op de plaats van de gesloopte woningen wordt een nieuw volume gebouwd, tegenaan de
naastliggende bebouwing. De voorgevellijn komt op dezelfde gevellijn als de aanpalende
woning. Er wordt aan de linkerkant opnieuw een vrije zijstrook gelaten, zodat de inrit in
betonverharding kan behouden blijven.
Het gaat om een meergezinswoning bestaande uit 3 bouwlagen met quasi over de
volledige voorgevelbreedte een hellend dak. De nokhoogte van de aanpalende woning,
namelijk 12,21m wordt gevolgd. De kroonlijsthoogte wisselt.
Op het gelijkvloers wordt een reisbureau ingericht en er wordt ook ruimte voorzien voor
2 garages voor de bovenliggende woongelegenheden. De bouwdiepte bedraagt 17,40m.
Op het 1e verdiep worden vergaderruimtes en één woongelegenheid voorzien. In de
toekomst kan de vergaderruimte worden omgebouwd tot een woongelegenheid. Er wordt
voorzien in een terras van telkens circa 10m². De bouwdiepte bedraagt eveneens
17,40m.
Op het 2e verdiep wordt eveneens één woongelegenheid met dakterrassen voorzien.

De meergezinswoning wordt opgetrokken in geel-bruin genuanceerd metselwerk. Dit is
gelijkaardig aan de bestaande bijgebouwen.
Rondom de nieuwe bebouwing wordt op eigen terrein nieuwe parkeergelegenheden
aangelegd voor de meergezinswoningen, medewerkers en klanten van het reisbureau. De
parking wordt aangelegd in kleinschalige materiaal.
Op de liftkoker wordt er publiciteit voorzien voor het reisbureau. De zone voor publiciteit
bedraagt 4m².
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake publiciteit.
De verordening legt het volgende vast voor publiciteit evenwijdig met de gevel op een
handelspand:
- uitsluitend op de beneden voorgevel; (= 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: 8m² bij een gevelbreedte groter dan 10m en kleiner of
gelijk aan 20m ;
- 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 wijkt af op de plaatsing van de publiciteit. De publiciteit komt boven de
benedenvoorgevel. De aanvraag is echter niet storend, omdat de liftkoker waarop de
publiciteit wordt aangebracht wat achteruit staat ten opzichte van de voorziene
voorgevel.
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
toegankelijkheid.
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de omvang geen
afbreuk aan de omgeving. De omgeving wordt gekenmerkt door een menging van
functies. De nieuwbouw zoekt aansluiting met de aanpalende woning. Er zou geen
verzwarende impact op de omgeving zou mogen zijn. Het project is verenigbaar met de
plaatselijke toestand. Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.
Watertoets
Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid
dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de
toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de
bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een
hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke
stedenbouwkundige verordening.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de voorziene regenwaterput van 10.000L en de
infiltratievoorziening.
Voorwaarden :

Bijzondere voorwaarden Schepencollege:
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d. 01.02.2018
dienen strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van Proximus d.d. 19.02.2018 dienen
strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van Infrax d.d. 23.02.2018 dienen strikt
te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer
dienen strikt te worden nageleefd.
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake toegankelijkheid.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke
rechten.
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 het “Algemeen Politiereglement van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet
naar de artikelen 9 (‘privatief gebruik van de openbare weg’) en 16
(‘inbeslagname van de openbare weg en plaatsen van containers’) – zie
uittreksel in bijlage
LASTEN:
Waarborg openbaar domein
Boordstenen: 28,82 m x € 25 = € 720,50
Voetpad – Fietspad - Parkeerstrook: 28,82 m x 5,55 m x € 45 =€ 7.197,795
Totaal: € 7.918,30.
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING
VAN 30/04/2018 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 omgevingsvergunning voor goedkeuring. (geschrapt): het rooien
van een canadese populier, Kuurnsestraat 122 - 8531 BAVIKHOVE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018030354

Gemeentelijk dossiernummer
2018/52

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 14 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 14 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

B

0329

N 2

Het betreft een aanvraag tot rooien van een canadese populier met als adres
Kuurnsestraat 122, 8531 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):

Gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)

Landelijk Gebied rond
Bavikhove en Hulste

RUP_34013_214
_00004_00001

zone voor
agrarisch
gebied

Het rooien van een boom en der heraanplant van nieuwe bomen is niet in strijd met
de bestemming van het RUP. De tuin waarin de boom staat is niet dienstig voor de
landbouw.
2. Historiek
Er zijn geen vergunningen/aanvragen relevant.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
Het betreft een halfopen woning, bestaande uit twee bouwlagen met een hellend dak.
Op het einde van de tuin, op circa 24m achter de woning, staat in de hoek van de
linker- en achterkavelgrens een Canadese populier.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het rooien van een Canadese populier.
Volgens de aanvrager, die boomchirurg is, zorgt de populier voor overlast. Dit omwille
van de wortels die de verharding bij de aanpalende woning, Kuurnsestraat 124,
omhoog steken. Eveneens is de boom langs de ene kant (zuid-west) niet meer
gezond.
De aanvrager is wel van plan om drie nieuwe bomen aan te planten op minimum 2m
van de perceeslgrens. Er wordt gekozen voor 3 amberbomen.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Omwille van het rooien van een boom werd er advies gevraagd aan de stedelijke
milieudienst. De milieudienst heeft advies uitgebracht op 16 april 2018, ontvangen op
16 april 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk.
Woongebieden zijn bestemd voor wonen. De aanvraag is conform de bestemming
van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Beversestraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De Canadese populier is niet meer gezond en zorgt voor overlast. Door de
aanplant van 3 nieuwe amberbomen op minimum 2m van de perceelsgrens,
wordt het groene karakter van de tuin bewaard.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
///

-

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

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
De aanvraag moet zorgen voor een oplossing voor een ongezonde Canadese
populier, die ook met zijn wortels zorgt voor overlast bij de buren.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend (geschrapt), inzake het rooien van een Canadese
populier, gelegen te Kuurnsestraat 122, 8531 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De voorwaarden opgelegd in het advies van de milieudienst d.d. 16.04.2018
dienen te worden nageleefd. Er dienen dus 3 amberbomen te worden
aangeplant of een aantal andere boomsoorten die worden voorgesteld in het
advies.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
VINKENEST, Gentsesteenweg 224 - 8530 HARELBEKE: het aanleggen van
een waterbuffer, Gentsesteenweg z/n - 8530 HARELBEKE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018018153

Gemeentelijk dossiernummer
2018/34

De aanvraag ingediend door
VINKENEST NV, Gentsesteenweg 224 – 8530 Harelbeke
werd per beveiligde zending verzonden op 27 februari 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 6 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD
HARELBEKE 3 AFD

D
D

1703
1704

E
A

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

Gemeentelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)

Open-ruimte corridor
Harelbeke - Waregem

RUP_34013_214
_00005_00001

zone voor
agrarisch
gebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
Het RUP stelt: “particuliere ingrepen in het kader van waterbeheer zoals rietvelden
voor een kleinschalige waterzuivering en bufferbekkens zijn in alle bestemmingszones
toegelaten”.
2. Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De firma Vyncke is gestart als bouwer van stoomketels maar is heden ten dage
gespecialiseerd in energiecentrales werkend op biomassa en in groene energie.
Achter de bedrijfsgebouwen bevindt zich een open ruimte, die natuurlijk werd aangelegd
en de vorm van een ‘park’ heeft, met daarbij horend een voormalige hoeve.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het aanleggen van een waterbuffer/vijver. De waterbuffer wordt
voorzien ten zuiden van de voormalige hoeve en ten noorden van de spoorweg.
De waterbuffer wordt voorzien om dat de huidige gronden iets lager liggen dan de
omliggende en dat ze regelmatig vol met water staan en dat geeft volgens de aanvrager
een onverzorgde indruk.
De waterbuffer heeft een oppervlakte van 420m² en een maximale diepte van 2m. De
buffer zal dienst doen als opvang en waterhuishouding van de bestaande grachten op het
perceel en een visuele invulling in de bestaande groenaanleg
Het waterbekken infiltreert aan de zijkanten in de ondergrond, er is een noodoverloop
naar de naastliggende beek op eigen terrein.
Ondergeschikt wordt de waterbuffer een waterblusbekken voor het bedrijf.
De waterbuffer is niet publiek toegankelijk.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Er werd op 06.03.2018 omwille van de watertoets advies gevraagd aan de Provincie
West-Vlaanderen – Technische Dienst Waterlopen. Er werd geen advies uitgebracht. Het
advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
Er werd omwille van de ligging nabij de spoorweg advies gevraagd aan Infrabel NV.
Infrabel NV heeft advies uitgebracht op 8 maart 2018, ontvangen op 8 maart 2018. De
eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.
Er werd omwille van de hoogspanningsleidingen advies gevraagd aan Elia Asset NV. Elia
Asset NV heeft advies uitgebracht op 30.03.2018, ontvangen op 04.04.2018. De
eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester
en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is gelegen in het RUP ‘Open-ruimte corridor Harelbeke-Waregem’ in een
zone voor agrarisch gebied.
Het RUP stelt: “particuliere ingrepen in het kader van waterbeheer zoals rietvelden
voor een kleinschalige waterzuivering en bufferbekkens zijn in alle
bestemmingszones toegelaten”.
De aanvraag is conform de voorschriften van het RUP.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Gentsesteenweg een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is gelegen binnen een mogelijk overstromingsgevoelig gebied
volgens de watertoets, vandaar ook de vraag om een bufferbekken/vijver aan te
leggen.

De waterbuffer heeft een oppervlakte van 420m² en een maximale diepte van 2m.
De buffer zal dienst doen als opvang en waterhuishouding van de bestaande
grachten op het perceel en een visuele invulling in de bestaande groenaanleg
Het waterbekken infiltreert aan de zijkanten in de ondergrond, er is een
noodoverloop naar de naastliggende beek op eigen terrein.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De waterbuffer komt te liggen in een groene omgeving en past dus bij het
karakter en in de totale omgeving van het bedrijf Vyncke en het neerhof. De
aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
De waterbuffer komt te liggen in een groene omgeving en past dus bij het
karakter en in de totale omgeving van het bedrijf Vyncke en het neerhof.

-

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

-

Bodemreliëf
De waterbuffer wordt voorzien om dat de huidige gronden iets lager liggen dan
de omliggende en dat ze regelmatig vol met water staan en dat geeft volgens
de aanvrager een onverzorgde indruk. De waterbuffer heeft een oppervlakte
van 420m² en een maximale diepte van 2m.

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
De waterbuffer is niet publiek toegankelijk.

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door NV VINKENEST inzake het aanleggen van een
waterbuffer/vijver, gelegen te Gentsesteenweg z/n, 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
De voorwaarden opgelegd in het advies van Elia Asset NV d.d. 30.03.2018
dienen strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van Infrabel NV d.d. 08.03.2018 dienen
strikt te worden nageleefd.

Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst

van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
GROEP HUYZENTRUYT - dhr. Jan LAVENS, Wagenaarstraat 33 - 8791
BEVEREN-LEIE: het bouwen van twee woningen, Kamutstraat 5-7 - 8530
HARELBEKE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2018027361
2018/55
EPB-nummer: 34013_G_2018_027361.
De aanvraag ingediend door
Lavens Jan, Wagenaarstraat 33 - 8791 Waregem
werd per beveiligde zending verzonden op 14 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 15 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD

B

0293

G 5

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee ééngezinswoningen met als
adres Kamutstraat 5 & Kamutstraat 7, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze
voorschriften luiden als volgt:
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten

worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn tevens gesitueerd in het BPA nr. 21
Koutermolen – wijz. B - MB 13.03.2003 en in de VK Tarwestraat - Kamutstraat,
afgeleverd aan NV Immo Merano, dd. 29.04.2008 met ref. 5.00/34013/1157.3 - lot
nr. 34 en 35.
De verkavelingsvoorschriften leggen vast:
Max. 2 bouwlagen - inplanten op 5m achter de rooilijn (garagepoorten op 6m) - Max.
bouwdiepte tot 7m van de achterste perceelsgrens – Kroonlijsthoogte tussen 3m en
6,50m – hellend dak tussen 35° en 50° - Platte daken beperkt tot 15% van het
dakoppervlak. Vrije zijstrook 3m – Voortuinstrook max. 50% verhard.
2. Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:


2012/281: bouwen van acht ééngezinswoningen – goedgekeurd d.d.
11.12.2012.

Niet alle vergunde woningen werden gebouwd, waardoor ondertussen de
stedenbouwkundige vergunning vervallen is.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Kamutstraat is één van de nieuwe straten in een bestaande residentiële wijk. In
de Kamutstraat staan er voornamelijk rijwoningen, met hier en daar een halfopen
woning.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van 2 ééngezinswoningen. Het gaat om 1 halfopen
woning en 1 rijwoning. Deze aangevraagde woningen hebben hetzelfde gabariet,
formaat en architectuur als toen ze vergund werden.
De woningen worden ingeplant op 5m achter de rooilijn. De vrije zijstrook bedraagt
voor lot 34 (halfopen woning) 3,72m.
De gevraagde woningen hebben hetzelfde gabariet als de aanpalende woningen (lot
36 & 37). Aan de voorkant bestaan de woningen uit anderhalve bouwlaag en aan de
achterkant uit één bouwlaag. De woningen krijgen een zadeldak. De woningen
hebben op het gelijkvloers een grotere bouwdiepte dan op het verdiep. Daardoor is
een gedeelte van de woning uitgerust met een plat dak.
De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 12m. Op het verdiep bedraagt de
bouwdiepte circa 8,50m.
De woningen hebben geen garage, maar wel een overdekte autostandplaats.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het twee percelen zijn gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan
Kortrijk. De twee percelen zijn eveneens gelegen in het perceel is gelegen in het
BPA nr. 21 Koutermolen – wijz. B - MB 13.03.2003 en in de VK Tarwestraat Kamutstraat, afgeleverd aan NV Immo Merano, dd. 29.04.2008 met ref.
5.00/34013/1157.3 - lot nr. 34 en 35.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van de verkaveling.
De verkavelingsvoorschriften leggen vast:
Max. 2 bouwlagen - inplanten op 5m achter de rooilijn (garagepoorten op 6m) Max. bouwdiepte tot 7m van de achterste perceelsgrens – Kroonlijsthoogte tussen
3m en 6,50m – hellend dak tussen 35° en 50° - Platte daken beperkt tot 15% van
het dakoppervlak. Vrije zijstrook 3m – Voortuinstrook max. 50% verhard.
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Kamutstraat een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in

dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
Gelet op het gescheiden rioolstelsel, de regenwaterput met inhoud 7.500L en de
infiltratievoorziening.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De omgeving wordt gekenmerkt door woningen, voornamelijk rijbebouwing en
hier en daar een halfopen woning. Deze aanvraag betreft een rijwoning en een
halfopen woning. Deze aanvraag past dus in de omgeving. Ook het materiaal
en de bouwstijl komt overeen met de eerste twee woningen in de Kamutstraat
(Kamutstraat 1 & 3). De gevraagde woningen passen dus in de omgeving. De
aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het project is verenigbaar met de
plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er is geen garage
in de woning, maar wel een overdekte autostandplaats.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De woning wordt opgetrokken binnen de voorziene bouwkader op het
verkavelingsplan, waardoor kan worden besloten dat ze voldoet aan de schaal
het ruimtegebruik en de bouwdichtheid.

-

Visueel-vormelijke elementen
De voorgevel van de woningen worden deels bekleed met hout en deels met
leien (antraciet). De eerste twee woningen in de straat (Kamutstraat 1 & 3)
zijn met dezelfde materialen en in dezelfde stijl opgetrokken.

-

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

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door de heer Lavens Jan inzake het bouwen van twee
ééngezinswoningen, gelegen in de Kamutstraat 5 & 7, 8530 Harelbeke te
vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:

Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.
Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst

van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn

afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het

recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.
(geschrapt): het verbouwen van een woning, Heerbaan 68.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
Gemeentelijk dossiernummer
OMV_2018030892
2018/56
EPB-nummer: 34013_G_2018_030892.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 15 maart 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 15 maart 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
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Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning met als adres Heerbaan
68, 8530 Harelbeke.
De aanvraag omvat:
- stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun
uitvoeringsbesluiten.
1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s):
Gewestplan

KORTRIJK

GWP_02000_222
_00007_00001

woongebied

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

voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst
aan de bepalingen van het gewestplan.
2. Historiek
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:
 1964/100123: verbouwen van de inrijpoort – goedgekeurd d.d. 22.04.1964.
 1968/140: uitbreiden/verbouwen van het woonhuis (bouwen van een
verdieping boven keuken en autobergplaats) – goedgekeurd d.d. 10.07.1968.
 1980/73: bouwen van een autobergplaats – goedgekeurd d.d. 21.05.1980.
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Heerbaan is de verbindingsweg tussen Harelbeke en Deerlijk. Op de bouwplaats
zijn er hoofdzakelijk rijwoningen aanwezig. Het gaat om woningen van 2 bouwlagen
met een hellend dak.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning.
Het gaat om een rijwoning bestaande uit twee bouwlagen met een zadeldak. De
bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt 8,45m.
Op 1,80m achter de achtergevel en tegen de linkerperceelsgrens staat bijgebouw van
circa 15m². Dit bijgebouw wordt afgebroken.
De bouwheer wenst de rijwoning uit te breiden met een nieuwe aanbouw. De nieuwe
aanbouw heeft een oppervlakte van 37m², maar door de ruime oversteek (afdak)
bedraagt de oppervlakte 51,9m². De aanbouw bestaat uit één bouwlaag met een plat
dak. De bouwhoogte bedraagt 3,20m. Na het plaatsen van de aanbouw bedraagt de
bouwdiepte op het gelijkvloers 12,35m en met de dakoversteek meegerekend
12,95m.
De nieuwe aanbouw komt niet verder dan de bouwdieptes van de aanpalende
woningen en de scheidingsmuren moeten niet worden gewijzigd.
De bestaande ruimtes op het gelijkvloers en het verdiep worden heringedeeld.
De achtergevel van het hoofdgebouw zal voorzien worden van een nieuwe
gevelbekleding, deze zal tevens geïsoleerd worden
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
6. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester
en schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.
a) Planologische toets:
Het pand is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk.
Woongebieden zijn bestemd voor wonen. De aanvraag is conform de bestemming
van het Gewestplan.
b) Wegenis:
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Gentsesteenweg een voldoende
uitgeruste openbare weg is.
c) Watertoets:
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van
de watersystemen worden ingeschat.
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.
d) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De werken spelen zich voornamelijk af aan de achterzijde van de woning. De
nieuwe aanbouw komt niet verder dan de bouwdieptes van de aanpalende
woningen en de scheidingsmuren moeten niet worden gewijzigd. De aanvraag
doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de omvang geen
afbreuk aan de omgeving. Er kan worden besloten dat er normaliter geen
verzwarende impact op de omgeving is en dat het project ook verenigbaar is
met de plaatselijke toestand.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De uitbreiding aan de woning heeft een oppervlakte van 51,9m². De schaal
van de uitbreiding en van de woning is vergelijkbaar met die van de
aanpalende panden. Het perceel heeft een oppervlakte van 733m². De
terreinbezetting is eerder laag, waardoor er achter de woning een grote
tuin/open ruimte ligt.

-

Visueel-vormelijke elementen
De huidige voorgevel bestaat uit rode baksteen en die wordt behouden. In de
voorgevel op het verdiep wordt een groot raam vervangen door een kleiner
raam. Het metselwerk om het raam te verkleinen wordt op die plaats
afgewerkt met sidings, licht grijs van kleur.

-

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

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het uitbreiden van een
woning, gelegen in de Heerbaan 68, 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager.
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken.
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein).
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen.

Voor de 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.
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende
gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de
vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het

verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid,
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten
gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in
kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de

OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van
het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste
administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om
advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn
afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een
termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige
gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning
een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of
documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als
onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of
hij gehoord wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning.
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan
aan te vragen.
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Aktename van een melding van een stedenbouwkundige handeling.
(geschrapt)E: het verbouwen van een woning, Overleiestraat 130.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding
van de heer en mevrouw Verstraete Lowie - Naessens Sarah voor stedenbouwkundige
handelingen te Harelbeke, Overleiestraat 130
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018038392
EPB-nummer: 34013_G_2018_038392.

Gemeentelijk dossiernummer
2018/83

De melding ingediend door (geschrapt) met als adres Overleiestraat 130, 8530 Harelbeke werd
per beveiligde zending verzonden op 7 april 2018.
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen,
in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde
overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde
zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf
de dag na de datum van ontvangst van de melding.
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid,
vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn
daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder
gevolg gegeven.”
Voorwerp van de melding
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te HARELBEKE, Overleiestraat 130, kadastraal
bekend als: 3e Afdeling, sectie D, 0075 Y 1 .
De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:
De aanvraag betreft het melden van een verbouwen van een woning.
Het betreft een halfopen woning, waarbij het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen en een
hellend dak. In eerste instantie werd tegen een deel van de achtergevel van het hoofdvolume een
aanbouw geplaatst, bestaande uit één bouwlaag met plat dak. Tegen de aanbouw werd nog een
veranda geplaatst bestaande uit één bouwlaag met lessenaarsdak. De veranda verbindt de
aanbouw met de garage in de tuin. De garage werd geplaatst tegen de rechterperceelsgrens. De
garage bestaat uit één bouwlaag met hellend dak. Door de koppeling bedraagt de bouwdiepte op
het gelijkvloers 24,52m.
De aanvrager behoudt het hoofdvolume, de aanbouw en de garage. De veranda wordt gesloopt.
De bouwheer vervangt het plat dak van de aanbouw. De bouwhoogte wijzigt niet en de
scheidingsmuur wordt niet verhoogd of verlaagd.
Door de sloop komt de garage terug los te staan van de woning en vermindert de bouwdiepte op
het gelijkvloers naar 15,29m.
Tevens worden intern een aantal ruimtes heringedeeld en wordt de schoorsteen verwijderd.
Bevoegdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde
inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding.
De melding is gelegen in woongebied volgens het gewestplan ‘KORTRIJK’ en tevens in het BPA nr.
45 “Bloemenwijk – wijz. A” in een zone voor wonen en bedrijfsactiviteiten, aanééngesloten
bebouwing..
De voorschriften bepalen:

Max. bebouwde oppervlakte: 500m² - min. afstand achterkavelgrens: 6m – bouwdiepte
gelijkvloers: max. 20m – bouwdiepte verdieping: max. 12m – max. kroonlijsthoogte 7m – max
nokhoogte 13m – max. 2 bouwlagen – dakhelling max. 50°.
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA.
Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli
2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening:
Artikel 2. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk
vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht vervangen door een
verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is :
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd.
Artikel 3. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels,
achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de
vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan :
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte blijven ongewijzigd.
Bovendien voldoen de handelingen aan artikel 6 van hetzelfde besluit, aangezien ze:
-

-

-

-

niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of vergunningen voor het verkavelen van gronden,
of met de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen;
niet worden verricht op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten
aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde cultuurhistorische landschappen, in
voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief
beschermde archeologische sites;
niet worden uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°,
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, noch in de 5 meter
brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde
onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;
niet worden uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook.

De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden.
Besluit
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de (geschrapt) voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal
deel uit van de meldingsakte.
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de
meldingsakte.
Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het
voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen
moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche
luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart
binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie
opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van
de meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van
de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief
of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de
betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een
afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de
beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
-

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de
betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de
termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
-

het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige
Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

16

Verkaveling Vlietehof van B.V.B.A. MI CASA: gedeeltelijke vrijgave borg.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd op 28.04.2015 een verkavelingsvergunning verleend aan B.V.B.A. MI CASA,
Deerlijkseweg 218 – 8790 WAREGEM voor het verkavelen van gronden in 7 loten met
betrekking tot de percelen gelegen te HULSTE, Vlietestraat en kadastraal bekend 5e afd.
Sectie B nrs. 799F 2, 799G 2, 799K 3, 799N 3, 799P 3, 799R 3;
Op 18.06.2015 werd het verkavelingscontract ondertekend. In het verkavelingscontract
werd een waarborg van 220.686,30 EUR opgelegd.
Er werd door N.V. KBC BANK de bankwaarborg lastens N.V. MI CASA, Deerlijkseweg 218,
8790 WAREGEM gesteld ten bedrage van 184.370,00 EUR. De verkavelaar zelf heeft het
aanvullend bedrag, namelijk 36.316,30 EUR, gestort op de rekening van het
Stadsbestuur.
Op 10.04.2018 heeft het Schepencollege het PV van voorlopige oplevering goedgekeurd.
De verkavelaar vraagt per e-mail d.d. 20.04.2018 de gedeeltelijke vrijgave van de borg.
De borg kan, overeenkomstig het contract, voor wat het uitvoeren van wegenis- en
rioleringswerken, voetpaden en daarbij horende uitrustingswerken betreft, enkel voor
80% worden vrijgegeven na voorlopige oplevering van de werken.
Er wordt een bedrag van 176.549,04 EUR vrijgegeven. (=80% van 220.686,30 EUR.)
Er blijft nog een bedrag van 44.137,26 EUR aangehouden als waarborg.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Van de borg ten bedrage van 220.686,30 EUR, deels gesteld door N.V. KBC BANK NV,
Kortrijksesteenweg 1100 – 9051 GENT en deels gestort op de rekening van het
Stadsbestuur wordt 176.549,04 EUR vrijgegeven en 44.137,26 EUR aangehouden als
waarborg.
Artikel 2:
Een afschrift van huidige beraadslaging wordt aan de verkavelaar en aan de
bankinstelling ter kennisgeving overgemaakt.
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Hernummering Tweede Aardstraat 2 & 4 te BAVIKHOVE.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Tot voor kort hadden in de Tweede Aardstraat zowel de kledingzaak, als de interieurzaak,
als de aanpalende woning het adres Tweede Aardstraat 2. De achterliggende loods links
van de blokje had als huisnummer 4 en de daaropvolgende woning had als adres Tweede
Aardstraat 6.
In het kadaster is de interieurzaak gekend als Tweede Aardstraat 2+, de kledingzaak als
Tweede Aardstraat 2 en de woning eveneens als Tweede Aardstraat 2. Ook de loods is bij
het kadaster gekend als Tweede Aardstraat 2+.
Sinds kort stopt de kledingzaak en wordt die ruimte een uitbreiding van de interieurzaak.
De bijhorende, aanpalende woning wordt verkocht.
Het is logisch om die bewuste panden te hernummeren om de verwarring te vermijden.
Bovendien behoeft de loods geen adres.
Aldus wordt de hernummering als volgt voorgesteld:
Kadastraal perceel
0318H 8 (interieurzaak)
0318F 8 (kledingzaak)
0318S 7 (woning0318D 8 (loods)

huidig
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede

Aardstraat
Aardstraat
Aardstraat
Aardstraat

2
2
2
4

toekomst
Tweede Aardstraat 2
Tweede Aardstraat 2
Tweede Aardstraat 4
Geen adres

Naast de bevoegde gemeentelijke diensten worden eveneens de nutsmaatschappijen, de
betrokken overheidsdiensten en andere dienstverlenende maatschappijen alsook de
eigenaars van deze beslissing in kennis gesteld.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;

Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college verklaart zich akkoord met het voorstel tot hernummering van de panden in
de Tweede Aardstraat 2 & 4 te BAVIKHOVE.
Mobiliteit
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Verslag beperkte mobiliteitscommissie dd.04.05.2018.

Het college,
Neemt kennis van het verslag dd. 05.04.2018 van de Beperkte Mobiliteitscommissie met
de volgende agendapunten:
I. Adviezen voor college van burgemeester en schepenen
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.

Aanpassingen in de signalisatie machtigingen bij werken.
Onderzoek blauwe zone op zondag.
Vraag naar een oversteekplaats in de Verenigde Natiënlaan.
Vraag tot uitbreiden blauwe zone in de Zuidstraat.
Vraag kortparkeren voor Traiteur L’Artichaut in de Generaal Deprezstraat.
Vraag kortparkeren voor Bakkerij Victor in Stasegemdorp.
aanhoudende problemen in bocht Ginstestraat.

Artikel 1 :
Het college sluit zich aan bij de aldaar verleende adviezen mits volgende bemerkingen:
Voor het punt I.4 i is het college niet akkoord om enkel stukje Zuidstraat mee te nemen.
Het CBS vraagt een grondige studie rond lang-parkeren omgeving station, eerder dan
hier een stukje en daar een stukje. Studie graag ook samen met Infrabel in functie van
eventuele uitbreiding van (bewaakte) parkeerfaciliteiten voor fiets en auto, kan er
onderzocht worden hoe dit nu in Deinze loopt?
Voor het punt III.6 is het college niet akkoord. De stad kan geen gevaarlijke situatie
overnemen en hiervoor de kost betalen. Slechts indien het openbaar domein gelijkvloers
komt te liggen kunnen we overnemen. aanleg op kosten van de eigenaar.
Patrimonium
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Werkgroep Trage Wegen, vergadering van 2018.04.20: kennisname
verslag en bekrachtigen afspraken.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
neemt kennis van de vergadering op 20 april 2018 van de Werkgroep Trage Wegen.
Het verslag is toegevoegd aan voorliggend dossier.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van 20 april 2018 van de
Werkgroep Trage Wegen. Inzake de besproken agendapunten sluit het college zich aan
bij de voorgestelde verderzetting van de respectievelijke dossiers.
Een kopie van het verslag wordt –op hun verzoek- overgemaakt aan CD&V raadslid R.
Beyaert.
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Verslag raad van bestuur Leiedal van 30.03.2018 en 13.04.2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op de raad van bestuur van Leiedal van dd. 30.03.2018; 13.04.2018 en de agenda van
27.04.2018 werden volgende punten met betrekking tot Harelbeke besproken en
geagendeerd.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag dd. 30.03.2018
B.1.3 Jaarverslag en financieel verslag 2017
B.1.4 Leiedal 4.0: ontwerp van inhoudelijke nota
B.1.5 Algemene Vergadering 29/05/2018: agenda
B.2.5.4 Harelbeke Harelbeke-Noord: vestiging van een opstal
B.3.1 Interreg VB Noordzeeregio ‘Share North’: toekenning externe opdracht o.m. in het kader van
de Mobipunten
B.3.2 Principiële beslissing omtrent burgerparticipatie in energieprojecten
C.2 Ruimtelijke regiovisie: timing en elementen
C.3 Complex project Kortrijk-Bossuit-Kortrijk: stand van zaken (mondelinge toelichting)
C.5 Oproep Europese Commissie ‘WiFi4EU-programma: ondersteuning gemeenten
C.6 Oproep lokale klimaatprojecten
D.4. Ontmoetingsavond Leiedal op 29 mei 2018: initieel programma (mondelinge toelichting)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2. Verslag dd. 13.04.2018
B.1 Decreet Lokaal Bestuur: gevolgen voor Leiedal
B.2 Klimaatneutrale regio

3. Agenda dd. 27.04.2018
B.3.1 Verlenging en uitbreiding van de aannemerspool: beslissing (nota bij punt 3.1)
B.3.2 Interreg VA Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen ‘Valys’: samenwerkingsovereenkomst
tussen de partners voor een belevingscampagne (nota bij punt 3.2)
B.3.3 Oproep lokale klimaatprojecten provincie West-Vlaanderen: regionale
testkaravaan (nota bij punt 3.3)
13. B.3.4 Interreg VA Twee Zeeën ‘SULAS’ (slimme lockers): formele beslissing voor indiening (nota
ter zitting)
14. C.1 Horizon 2020 Refurb 2.0: samenwerking met derden in kader MijnEnergiekompas – Principes
(nota bij punt c.1)

D.2 Ontwerpnota Leiedal 4.0 (brochure in bijlage)
15.

16.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur van Leiedal dd.
30.03.2018; dd.13.04.2018 en de agenda van dd. 27.04.2018 en in het bijzonder van de
agendapunten die betrekking hebben op Harelbeke.
DEPARTEMENT FACILITY
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Upgrade sturing veldverlichting Mol. Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Upgrade sturing veldverlichting Mol” werd een technische
beschrijving met nr. 861.61-A18/16 opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement
Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 991,74 excl. btw of € 1.200,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Mededinging is niet mogelijk omwille van techniciteit van het systeem. Het betreft een
upgrade van een eerder in-gebruik-genomen systeem.
SYX AUTOMATIONS NV, Rozendaalstraat 53 te 8900 Ieper werd uitgenodigd om een
offerte in te dienen.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 april 2018 te bereiken.
Er werd 1 offerte ontvangen van SYX AUTOMATIONS NV, Rozendaalstraat 53 te 8900
Ieper (€ 970,00 excl. btw of € 1.173,70 incl. 21% btw).
Het Departement Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SYX
AUTOMATIONS NV, KBO nr. BE 0440.714.748, Rozendaalstraat 53 te 8900 Ieper, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 970,00 excl. btw of € 1.173,70 incl. btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 222007/074010-VT-VT 89.
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- het 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. 861.61-A18/16 en de raming voor de opdracht
“Upgrade sturing veldverlichting Mol”, opgesteld door de heer Frederik Ost, Departement
Facility worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 991,74 excl. btw of € 1.200,00 incl.
21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
Deze opdracht wordt gegund aan SYX AUTOMATIONS NV, KBO nr. BE 0440.714.748,
Rozendaalstraat 53 te 8900 Ieper, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 970,00 excl. btw of € 1.173,70 incl. btw
Artikel 4:
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
222007/074010-VT-VT 89.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Juridische dienst
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(geschrapt)
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(geschrapt)
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(geschrapt)
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CVBA Mijn Huis. Algemene vergadering 29.05.2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op dinsdag 29.05.2018 om 19.30 u. vindt de algemene vergadering van de CVBA Mijn
Huis plaats in de aula van het Cultureel Centrum Het SPOOR, Eilandstraat 6 te 8530
Harelbeke.
De dagorde ziet eruit als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
Verslag bedrijfsrevisor
Jaarrekening 2017.
Ontlasting bestuurders en bedrijfsrevisor.
Statutaire benoemingen.
Gemeente Anzegem: (geschrapt).
Gemeente Avelgem: (geschrapt).
Stad Harelbeke: (geschrapt).

De documenten voor deze vergadering zullen geprojecteerd worden op de algemene
vergadering zelf.
Na de vergadering wordt aan de aanwezigen een buffet aangeboden.
De heer Willy Vandemeulebroucke, vertegenwoordiger voor de stad, ontving persoonlijk
een uitnodiging. Hij zal de vergadering bijwonen.
Ook het college van burgemeester en schepenen wordt uitgenodigd.
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van CVBA
Mijn Huis op dinsdag 29.05.2018 te Harelbeke.
Personeel
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Aanstelling jobstudenten facilitaire dienst voor de groenploeg en logistiek
zomer 2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Het stadsbestuur staat sedert meerdere jaren via de stedelijke jeugddienst in voor de
jaarlijkse organisatie van een ruime en gediversifieerde vakantiewerking
(speelpleinwerking, grabbelpas, sport & spel, enz…) tijdens de respectievelijke
schoolvakanties.
Bij raadsbeslissing van 16 januari 2006 werd de vaststelling van de formatie &
organogram, de aanwervingsvoorwaarden en de bezoldigingsregeling vastgesteld met
ingang van 1 februari 2006. Deze beslissing werd met ingang van 18 juni 2012 her
vastgesteld.
De rekrutering van de jobstudenten gebeurde aan de hand van volgende
selectieprocedure :
*De selectiecommissie voert met de kandidaat-jobstudenten een individueel gesprek
waarin uitvoering getoetst wordt naar de competenties opgenomen in de
functiebeschrijving voor deze jobstudenten.
Enkel die kandidaat-jobstudent die van de selectiecommissie een gunstige beoordeling
bekomt, wordt verder weerhouden. De selectiecommissie maakt van de volledige
selectieprocedure een proces-verbaal op.
* De kandidaturen worden gericht aan de dienst “Management en Personeel” via het
daartoe bestemd inschrijvingsformulier dat aangevuld wordt met een curriculum vitae.
De selectieprocedure gebeurt door een selectiecommissie die als volgt wordt
samengesteld:
De heer Yann Raes, deskundig groen en Pieter-Jan Verraes, technisch medewerker groen
en een secretaris-verslaggever.
De heer Hans Reynaert, technisch medewerker feestelijkheden en Kristof Moerman
administratief medewerker facilitaire dienst en een secretaris-verslaggever.
Uit het PV van deliberatie van 11 april 2018 blijkt het resultaat van de
sollicitatiegesprekken jobstudenten groendienst en feestelijkheden zomer 2018.
Yann Raes, deskundige groen, stelt voor om volgende jobstudenten aan te stellen tijdens
de zomervakantie 2018:
- (geschrapt).
Er is een werking voor de groendienst van 2 juli tot 10 juli en van 12 juli 2018 tot 31 juli
2018. 1 augustus tot 14 augustus en van 16 augustus tot 31 augustus 2018.
Hans Reynaert, technisch medewerker, stelt voor om (geschrapt) aan te stellen in de
dienst feestelijkheden voor de periode van 27 augustus tot en met 21 september 2018.
Overeenkomstig art. 57 § 3,2° van het gemeentedecreet (toepasselijk vanaf 1 januari
2007) is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het aanstellen van
het personeel met uitzondering van art. 43 § 2,7°.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
-Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°;

-Gemeenteraadsbesluit van 16 januari 2006 houdende “jobstudenten t.b.v. de
vakantiewerking in de Stedelijke Jeugddienst – vaststelling van de formatie en
organogram, de aanwervingsvoorwaarden en de bezoldigingsvergoeding”;
-Collegebeslissing van 26 april 2006 houdende “aanwerving jobstudenten t.b.v.
de vakantiewerking in de Stedelijke Jeugddienst – nominatieve aanstelling van
de jury en vergoeding” her vastgesteld in de gemeentebeslissing van 18 juni 2012.
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
-De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
gemeentedecreet, art 42 par. 3, art. 117 en art. 186.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Artikel 1:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst van 30 juli tot
en met 10 augustus 2018.
Artikel 2:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst van 2 juli tot
en met 10 juli en van 12 juli tot en met 27 juli 2018.
Artikel 3:
(geschrapt), wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst en dit van 16
juli tot en met 20 juli en van 20 augustus tot en met 31 augustus 2018.
Artikel 4:
(geschrapt), wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke
groendienst en dit van 2 juli tot en met 10 juli en van 12 juli tot en met 13 juli 2018.
Artikel 5:
(geschrapt), wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke groendienst en dit van 6
augustus tot en met 14 augustus en van 16 augustus tot en met 31 augustus 2018.
Artikel 6:
(geschrapt), wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke
groendienst en dit van 30 juli tot en met 14 augustus en van 16 augustus tot en met 24
augustus 2018.
Artikel 7:
(geschrapt), wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke
groendienst en dit van 23 juli tot en met 14 augustus en van 16 augustus tot en met 17
augustus 2018.

Artikel 8:
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de stedelijke dienst feestelijkheden en dit
van 27 augustus tot en met 21 september 2018.
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Aanstelling tijdelijk onderhoudsmedewerker 'poets' (E1-E3) vervangingsopdracht.

(geschrapt)
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Selectieprocedure vakman logistiek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 en latere wijziging van 14.09.2015
werd het besluit genomen met betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel.
(geschrapt) binnen het departement facility - feestelijkheden zal binnenkort met
pensioen vertrekken.
Om vlot op deze uitstroming te kunnen anticiperen, is het wenselijk om een
selectieprocedure van vakman logistiek op te starten zodat voor deze functie een
werfreserve kan worden aangelegd.
Deze functie wordt omschreven in voornoemde formatie en voornoemd organogram.
Het komt het College van Burgemeester en Schepenen toe voor hiervoor aangehaalde
functie – overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel – over te gaan tot de vaststelling van de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie;
In toepassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient het college
van burgemeester en schepenen nu volgende beslissingen te nemen:
1. Voor voornoemde functie een selectieprocedure te starten voor het aanleggen van
een werfreserve;
2. Cfr. Art. 5 § 2, §3 en § 1 beslissen dat functie zal worden ingevuld bij wijze van
een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
3. Cfr. Art. 8 en 115 verwijzen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de
“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de RPR;
4. Cfr. Art. 11 en 113 de wijze van externe en interne bekendmaking vastleggen;
5. Cfr. Art. 15 en 116 van het selectieprogramma vaststellen;
6. Cfr. Art. 16 en 116 de selectiejury vaststellen;
7. Cfr. Art. 26, 27 en 118 beslissen over het aanleggen van een wervingsreserve,
alsook over de geldigheidsduur ervan
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ;
- De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :
 de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure
en de bevordering;
 de “Bijlage I. Diplomavoorwaarden” ;
 de “Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” ;
 de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel” ;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt overgegaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van vakman
logistiek (D1-D3).
Artikel 2:
De in artikel 1 aan te leggen werfreserve, zal worden aangelegd bij wijze van een
gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Artikel 3:
De selectievoorwaarden voor graad waarvoor een werfreserve wordt aangelegd, worden
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, inzonderheid zoals opgenomen in de “Bijlage II. Bijzondere
benoemings- en bevorderingsvoorwaarden”.
Artikel 4:
De externe bekendmaking voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
gebeurt als volgt :
1. nationaal verschijnende publicatiekanalen;
2. de gemeentelijke publicatiekanalen;
De interne bekendmaking van deze vacature gebeurt bij wijze van een dienstnota.
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in
het sollicitantenbestand.
Artikel 5:
Het selectieprogramma voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
voor de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld :
Praktische proef (op 40 punten) en mondelinge proef (op 60 punten).
In de praktische proef wordt gepeild naar vaardigheden m.b.t. de functie.
In de mondeling proef wordt gepeild naar de competenties vermeld in de
functiebeschrijving en de match tussen de organisatiewaarden van de stad.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elke proef,
60 % op elk gedeelte afzonderlijk en 60 % op het geheel van de selectieproef.
Artikel 6:
De selectiecommissie voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld :
1. de stadssecretaris (of zijn afgevaardigde) en een medewerker van het stadsbestuur
(met minstens een gelijke graad, indien niet invulbaar : een bijkomende externe
deskundige);
2. minstens 1 extern deskundige, zowel externe personen als externe organisaties
(selectiebureau) kunnen deel uitmaken van een selectiecommissie.
Het Secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.
Artikel 7:
De nominatieve vaststelling van de jury wordt in een later college vastgelegd, dit voor de
start van de selectieproeven.
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Selectieprocedure. Toezichters voor en naschoolse opvang basisonderwijs.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college van 27.03.2018 sprak principieel haar akkoord uit over de aanwerving van 3
VTE toezichter-bewakers binnen de voor en naschoolse opvang van het basisonderwijs.
Het komt het College van Burgemeester en Schepenen toe voor hiervoor aangehaalde
functie – overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel – over te gaan tot de vaststelling van de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie;
In toepassing van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel dient het college
van burgemeester en schepenen nu volgende beslissingen te nemen :
1. Voor voornoemde functie een selectieprocedure te starten voor het aanleggen van
een werfreserve;
2. Cfr. Art. 5 § 2, §3 en § 1 beslissen dat functie zal worden ingevuld bij wijze van
een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
3. Cfr. Art. 8 en 115 verwijzen naar de selectievoorwaarden zoals opgenomen in de
“Bijlage II. Bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden” van de RPR;
4. Cfr. Art. 11 en 113 de wijze van externe en interne bekendmaking vastleggen;
5. Cfr. Art. 15 en 116 van het selectieprogramma vaststellen;
6. Cfr. Art. 16 en 116 de selectiejury vaststellen;
7. Cfr. Art. 26, 27 en 118 beslissen over het aanleggen van een wervingsreserve,
alsook over de geldigheidsduur ervan
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ;
- De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid :

 de diverse hoofdstukken met betrekking tot de aanwerving, de selectieprocedure
en de bevordering;
 de “Bijlage III. Uitgewerkte salarisschalen voor het gemeentepersoneel” ;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt overgegaan tot het aanleggen van een werfreserve voor de functie van
Toezichter-bewaker binnen de voor en naschoolse opvang in het basisonderwijs (D1-D3).
Artikel 2:
De in artikel 1 aan te leggen werfreserve, zal worden aangelegd bij wijze van een
gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Artikel 3:
De selectievoorwaarden voor de graad waarvoor een werfreserve wordt aangelegd,
worden als volgt vastgesteld:
Aanwervingsvoorwaarden:
- geen diploma of studiegetuigschrift vereist;
- slagen in een aanwervingsexamen.
Bevorderingsvoorwaarden:
- minstens over een graad met functionele loopbaan E1-E3
- minimum over 2 jaar niveau anciënniteit in niveau E1-E3;
- over een gunstige evaluatie beschikken;
- slagen voor een bevorderingsexamen.
Artikel 4:
De externe bekendmaking voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
gebeurt als volgt :
1. nationaal verschijnende publicatiekanalen;
2. de gemeentelijke publicatiekanalen;
De interne bekendmaking van deze vacature gebeurt bij wijze van een dienstnota.
Deze vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in
het sollicitantenbestand.
Artikel 5:
Het selectieprogramma voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure
voor de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld :
Praktische proef (op 40 punten) en mondelinge proef (op 60 punten).
In de praktische proef wordt gepeild naar kennis en vaardigheden m.b.t. het verzorgen
en omgaan met kinderen, dit in overeenstemming met de verwachtingen geformuleerd in
de functiebeschrijving.
In de mondeling proef wordt gepeild naar de competenties vermeld in de
functiebeschrijving.

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op elke proef,
60 % op elk gedeelte afzonderlijk en 60 % op het geheel van de selectieproef.
Artikel 6:
De selectiecommissie voor de gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure voor
de in artikel 1 aangehaalde functie wordt als volgt vastgesteld :
1. de stadssecretaris (of zijn afgevaardigde) en een medewerker van het stadsbestuur
(met minstens een gelijke graad, indien niet invulbaar : een bijkomende externe
deskundige);
2. minstens 1 extern deskundige, zowel externe personen als externe organisaties
(selectiebureau) kunnen deel uitmaken van een selectiecommissie.
Het Secretariaat wordt waargenomen door een medewerker van de personeelsdienst.
Artikel 7:
De nominatieve vaststelling van de jury wordt in een later college vastgelegd, dit voor de
start van de selectieproeven.
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Selectieprocedure vakman 'groen' (D1-D3), binnen het departement
facility. Kennisname resultaten.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 8 maart 2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot :
1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.02.2018 1 VTE
functie van vakman ‘groen’ (D1-D3) vacant verklaard met onmiddellijke ingang en beslist
deze functie in te vullen via een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Het college heeft eveneens in zitting van 27.02.2018 de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
de selectieprocedure van vakman ‘groen’ (D1-D3).
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.03.2018 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 03.04.2018, 10.04.2018 en 20.04.2018 werden respectievelijk de preselectie,
technische en de mondelinge proeven georganiseerd.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 20.04.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven, 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 aanwerving en de bevordering.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 20.04.2018 en stelt vast dat
volgende kandidaten geslaagd zijn in de selectieproeven van vakman ‘groen’ (D1-D3),
binnen het departement facility (in volgorde) :
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(geschrapt).
Selectieprocedure technisch medewerker (C1-C3) voor het
intergemeentelijk project wonen. 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 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd.
Het college heeft in zitting van 13.03.2018 de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
de selectieprocedure van een 0,8 VTE technisch medewerker (C1-C3), voor het
intergemeentelijk project wonen. Het college heeft eveneens op 13.03.2018 beslist
deze functie in te vullen via een aanwervingsprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10.04.2018 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 14.04.2018 en 24.04.2018 werden respectievelijk de schriftelijke proef met
voorafgaand een praktische proef en de mondelinge proef georganiseerd.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 24.04.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven, in volgorde :

-

(geschrapt)

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :



Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°;
De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid de diverse
hoofdstukken met betrekking tot de selectieprocedure en de aanwerving.

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 24.04.2018 en stelt vast dat
volgende kandidaten geslaagd zijn in de selectieproeven van technisch medewerker
(C1-C3), voor het intergemeentelijk project wonen (in volgorde) :
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(geschrapt)
Vaststellen wervingsreserve vakman 'groen' (D1-D3).

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 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 in zitting van 27.02.2018 1 VTE
functie van vakman ‘groen’ (D1-D3) vacant verklaard met onmiddellijke ingang en beslist
deze functie in te vullen via een gelijklopende aanwervings- en bevorderingsprocedure.
Het college besliste tevens voor deze functie een wervingsreserve aan te leggen waarin
alle geslaagde kandidaten zullen worden opgenomen. Uit deze wervingsreserve kan
zowel geput worden voor benoeming op proef met het oog op een statutaire
tewerkstelling, alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27.03.2018 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 03.04.2018, 10.04.2018 en 20.04.2018 werden respectievelijk de preselectie,
technische en de mondelinge proeven georganiseerd.

Uit het verslag van de selectiecommissie van 20.04.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven, in volgorde :
- (geschrapt)
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30.04.2018 kennis
genomen van de resultaten van deze selectieprocedure.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
- Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Bijlage II - Bijzondere
benoemings- en bevorderingsvoorwaarden;
- Artikel 26 en 27 en 118 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Worden opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van vakman ‘groen’
(D1-D3), ingaand op 20.04.2018 en geldig voor een termijn van 3 jaar. In volgorde :
Bij wijze van bevordering :
-

(geschrapt)

Bij wijze van aanwerving :
- (geschrapt)
Uit deze werfreserve kan zowel geput worden voor benoeming in statutair verband,
alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling.
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Vaststellen wervingsreserve technisch medewerker (C1-C3), voor het
intergemeentelijk project wonen.

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 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd.

Het college heeft in zitting van 13.03.2018 de selectieprocedure, de
selectievoorwaarden, het selectieprogramma en de selectiecommissie vastgesteld voor
de selectieprocedure van een 0,8 VTE technisch medewerker (C1-C3), voor het
intergemeentelijk project wonen.
Het college heeft eveneens op 13.03.2018 beslist deze functie in te vullen via een
aanwervingsprocedure en een wervingsreserve aan te leggen waarin alle geslaagde
kandidaten zullen worden opgenomen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10.04.2018 kennis
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld.
Op 14.04.2018 en 24.04.2018 werden respectievelijk de schriftelijke proef met
voorafgaand een praktische proef en de mondelinge proef georganiseerd.
Uit het verslag van de selectiecommissie van 24.04.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven, in volgorde :
- (geschrapt)
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30.04.2018 kennis
genomen van de resultaten van deze selectieprocedure
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°;
- Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Bijlage II - Bijzondere
benoemings- en bevorderingsvoorwaarden;
- Artikel 26 en 27 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Worden opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van technisch medewerker
(C1-C3) voor het intergemeentelijk project wonen, ingaand op 24.04.2018 en geldig
voor een termijn van 3 jaar. In volgorde :
(geschrapt)
Strategische planning

34

Goeiemorgen Harelbeke. Kennisname inspiratienota strategisch
meerjarenplan 2020-2025.

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

Vanaf 1 januari 2019 start de volgende legislatuur. De bestuursploeg is verantwoordelijk
voor het uittekenen van het beleid voor een periode van zes jaar, startend vanaf 1
januari 2020 tot 31 december 2025. Om het plan op een goede manier vorm te kunnen
geven wordt 2019 gezien als een planningsjaar.
Als voorbereiding hierop wordt een omgevingsanalyse voorbereid. Deze bestaat uit drie
grote delen, namelijk een insteek vanuit de administratie, een insteek vanuit de
bevolking en een insteek vanuit de politieke partijen. Vandaag wordt het eerste luik van
de omgevingsanalyse voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, de
inspiratienota Goeiemorgen Harelbeke. De nota bevat een omgevingsanalyse op basis
van objectieve cijfergegevens, aangevuld met beleidsvoorstellen die volgens de
medewerkers uit de administratie relevant zullen zijn in de komende zes jaren.
De integrale nota en het overzicht met de cijfers werden in bijlage aan dit dossier
toegevoegd.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de Inspiratienota
“Goeiemorgen Harelbeke” in voorbereiding van het strategisch meerjarenplan.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie

35

Activiteitenkalender.

Het college,
Neemt kennis van de bijgevoegde activiteitenkalender voor de periode van 25 april tot
en met 24 mei.
36

Aanvraag receptie.

Het college,
Beslist de bespreking van dit punt te verdagen naar een volgende zitting.
37

68ste bedevaart Rieme/Oostakker op zondag 13 mei.

Het college,
Op zondag 13 mei vindt op het Nationaal Executieoord, Gefusilleerdenstraat te
Oostakker, de 68ste plechtigheid plaats ter nagedachtenis van de slachtoffers van het
naziregime.

Er is samenkomst op het executieoord te Oostakker uiterlijk om 9.45. Een bloemenhulde
is voorzien tijdens de plechtigheid.
Jaarlijks is er een afvaardiging van het stadsbestuur en de vaderlandslievende
verenigingen van onze stad aanwezig op deze plechtigheid.
Er wordt een bloemenkrans neergelegd namens het stadsbestuur.
Dit jaar is onze stad op zondag 13 mei, middagstad van de 1000 km voor Kom op tegen
Kanker.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Donald Destatsbader van de Vaderlandslievende verenigingen en zoon Pieter
Destatsbader zullen de plechtigheid naar aanleiding van de 68ste bedevaart te
Rieme/Oostakker bijwonen op het Nationaal Excecutieoord te Oostakker. Donald legt een
bloemenkrans neer namens de stad.
DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Burgerzaken

38

(geschrapt)

DEPARTEMENT WERKEN, ONDERNEMEN EN LEREN
Werken en ondernemen

39

Stedelijk basisonderwijs. Prijsofferte scansysteem opvang.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het toezicht in de scholen ondergaat een aantal veranderingen. Er wordt meer
gekwalificeerd personeel ingeschakeld en de prijs van de opvang stijgt en wordt hetzelfde
als het vrije net.
Om de ouders het correcte tarief te laten betalen wordt gewerkt met een scansysteem
die per minuut de eigenlijke duur van de opvang per kind registreert.
Een offerte werd opgevraagd na demo voor de drie scholen bij Count-e.
Het prijzensysteem van COUNT-E wordt aan de hand van het instellingsnummer van de
school berekend. Inbegrepen zijn het gebruik van het pakket, een onbeperkt aantal
gebruikers, alle updates van het programma en toegang tot de helpdesk en gratis

toegang tot de opleidingen. Er is geen bijkomende hardware nodig, het programma
wordt gekoppeld aan WISA. Indien de licentie wordt aangekocht volgt er nog een
opleiding in augustus.
Het totaal bedrag voor de licentie bedraagt voor het schooljaar 2018-2019 € 1551,49
exclusief BTW. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
School Noord: 516.23 euro
School Zuid: 526.09 euro
School Centrum: 512.17 euro
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college gaat akkoord tot het instaleren van het scansysteem in de drie gemeentelijke
basisscholen en gaat akkoord met de offerte.
SAMW

40

Herziening tarieven Multisafepay online betaling inschrijvingen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het online inschrijven van de cursisten van SAMWD P. Benoit gebeurt via het
softwareplatform DKO3 van de firma SixBrothersMedia. Zij programmeren de online
betalingen via de firma MultiSafePay. Van SixBrotherMedia hebben wij bericht gekregen
dat wij kunnen genieten van lagere kosten, door Multisafepay, bij de
betalingstransacties.
Om hiervan te kunnen genieten, dient er een nieuwe overeenkomst te worden
ondertekend. Concreet betekent dit dat de kosten die nu werden aangerekend via de
online betaling met Bancontact van een vaste kost van 0,25€ en een variabele kost van
1,20% teruggebracht wordt naar 0,90% vaste kost.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college ondertekent het nieuwe contract met MultiSafepay.

41

Vervanging leerkracht woord wegens ziekte, verlenging.

(geschrapt)
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw

42

'Doe het nu duurzaam!'-premie Overleiestraat 130. Aanvraag tot
principiële goedkeuring.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Overleiestraat 130 te
Harelbeke.
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op
19.01.2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt.
De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren:
-

In de categorie ‘Buitenschrijnwerk”
 Het vervangen van buitenschrijnwerk met enkel glas door buitenschrijnwerk met
hoogrendementsbeglazing

De raming van deze werken bedraagt ongeveer 24.370 euro.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet artikel 57 §1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) wordt principieel
goedgekeurd, onder volgende voorwaarden:
- In de categorie ‘Buitenschrijnwerk”
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn ( voor de omkasting in
MDF die voorzien wordt) (FSC- of PEFC-label).
 Hoogrendementsglas met U-waarde van maximum 1,1 W/m²K
 Graag apart te factureren: rolluiken en vliegenramen
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige
desbetreffende categorie niet toegekend worden.

43

'Doe het nu duurzaam!'-premie Andries Pevernagestraat 115. Aanvraag tot
uitbetaling.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt)diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’premie voor eigenaars-bewoners voor de woning, gelegen in de Andries Pevernagestraat
115 te 8530 Harelbeke.
Na een vooronderzoek en opmaak van het bindend advies, werden de nodige offertes
binnengebracht, waarmee het college principieel akkoord in zitting van 17.01.2017.
Ondertussen werden de werken uitgevoerd en werd de ‘aanvraag tot uitbetaling’
ingediend. De technisch adviseur voerde een controlebezoek uit, waaruit blijkt dat de
werken conform het bindend advies werden uitgevoerd. De ‘aanvraag tot uitbetaling’ is in
overeenstemming met het premiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 21.12.2015, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
Na controle van de ingediende facturen, kunnen volgende werken in aanmerking
genomen worden voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie:
- Voor de categorie “sanitair”
17.  vervangen van de condensatieketel
18.  plaatsen van de gasleiding
Deze werken kostten 13.467,65 euro exclusief BTW. Bijgevolg kan een premie worden
toegekend van 4.000 euro.
De uitgave van deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel:
649100/062900/3.1.1.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet artikel 57 §1
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De ‘aanvraag tot uitbetaling’ van (geschrapt) uit de Andries Pevernagestraat 115, voor
de woning gelegen op het zelfde adres, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Er wordt een premiebedrag van 4.000 euro toegekend.
44

Gevelrenovatiepremie. Aanvraag tot principiële goedkeuring.
Beversestraat 43.

Het college,
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van een gevelrenovatiepremie voor
het renoveren van de gevel van zijn woning gelegen in de Beversestraat 43 te 8530
Harelbeke.
De aanvraag is in overeenstemming met het
gevelrenovatiepremiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 20.01.2014, en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting
van 21.12.2015 en 11.09.2017, en voldoet aan alle gestelde
voorwaarden.
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/062900/3.1.1.
De aanvrager kan 50 % van de in aanmerking komende kosten bekomen met een
maximum van
1.000 euro.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Enig artikel :
De gevelrenovatiepremie-aanvraag van (geschrapt) voor de woning in de Beversestraat
43 wordt principieel goedgekeurd.
45

Gevelrenovatiepremie. Aanvraag tot uitbetaling. Stasegemdorp 91.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
(geschrapt) heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een
gevelrenovatiepremie voor het renoveren van de gevel van de woning
gelegen in Stasegemdorp 91 te 8530 Harelbeke.
De aanvraag is in overeenstemming met het
gevelrenovatiepremiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 17.07.2006, gewijzigd in zitting van 20.01.2014 en
11.09.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden.
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/062900/3.1.1.
De aanvrager kan de maximum premie van 1.000 euro bekomen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Enig artikel:
De gevelrenovatiepremie-aanvraag van (geschrapt) uit de Hoogstraat 11 te 8540 Deerlijk
voor zijn woning in Stasegemdorp 91 te 8530 Harelbeke ten bedrage van 1.000 euro
wordt definitief goedgekeurd.
46

Publicatie van de stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor
warmteproductie in het Belgisch Staatsblad. Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De stedenbouwkundige verordening centrale ruimte voor warmteproductie werd
vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 15.01.2018.
De publicatie van deze goedkeuring verscheen in het Belgisch Staatsblad van 25 april
2018, waardoor de verordening vanaf 9 mei 2018 van kracht wordt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.3.2 § 2

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de publicatie van de stedenbouwkundige verordening
centrale ruimte voor warmteproductie in het Belgisch Staatsblad.
47

Aanvraag premie gescheiden rioolstelsel. (geschrapt)

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 26.04.2018 heeft (geschrapt) een aanvraag ingediend tot het bekomen van een
gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van
hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij een bestaande woning gelegen in de
Nieuwstraat 52.

Overeenkomstig art. 2.2 van het gemeentelijk subsidiereglement van 19.01.2009 kan de
aanvrager bijkomend aan de subsidie toegekend door de INFRAX ook een subsidie
bekomen van stad Harelbeke van 600 euro, voor zover het gecumuleerde bedrag van
Infrax en stad Harelbeke het totale factuurbedrag niet overschrijdt.
Bij een overschrijding wordt de subsidie van stad Harelbeke beperkt tot het totale
factuurbedrag verminderd met de Infrax-subsidie.
De gemeentelijke subsidieaanvraag dient schriftelijk aangevraagd te worden aan de hand
van het voorgeschreven aanvraagformulier en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van
de goedkeuringsbeslissing van Infrax.
(geschrapt) heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Infrax.
(Dossiernummer bij Infrax VP nr. 0500478446). De werken werden uitgevoerd in
september 2017.
Op 18.04.2018 heeft Infrax laten weten dat er zo spoedig mogelijk zal overgegaan
worden tot uitbetaling van 400 euro aan (geschrapt).
De factuur van 483,36 komt bijgevolg in aanmerking tot het bekomen van een
gemeentelijke subsidie van 83,36 euro voor het aanleggen van een gescheiden
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater.
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/031000.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet art. 57 § 1;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan (geschrapt) wordt een subsidie toegekend van 83,36 euro voor de aanleg van een
gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij een bestaande
particuliere woning gelegen op het adres; Nieuwstraat 52 te 8530 Harelbeke.
Milieu
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Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Feestcomité wijk Het Eiland Sinksenfeesten.

Het College,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 05.04.2018 diende F.V. Feestcomité wijk Het Eiland een aanvraag in voor een nietingedeelde muziekactiviteit.
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten
(travestieshow - live optredens & DJ– achtergrondmuziek) en vindt plaats aan de
Veldstraat 159 te 8530 Harelbeke in open lucht, tent en lokaal.
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. (achtergrondmuziek) en
> 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. (Travestieshow en live optredens en DJ).

De muziekactiviteit is op:




Vrijdag 18 mei 2018: Travestieshow : aanvang 19u30
Zaterdag 19 mei 2018: Optredens & DJ : aanvang 19u00
Zondag 20 mei 2018 : Achtergrondmuziek tijdens Sinksenfeesten : aanvang 11u.

De milieudienst stelt voor om aan F.V. Feestcomité wijk Het Eiland toelating te verlenen
voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten (live
optredens – DJ – travestieshow – achtergrondmuziek), 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:
Voor de achtergrondmuziek:









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.

Voor de Travestieshow en Optredens en DJ:








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





De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen
aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A)
-De Algemene Politieverordening van de Stad.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan F.V. Feestcomité wijk Het Eiland wordt toelating verleend voor het afspelen van
elektronisch versterkte muziek tijdens de Sinksenfeesten (travestieshow - live optredens
& DJ – achtergrondmuziek) op 18, 19 en 20 mei 2018, de activiteit vindt plaats aan de
Veldstraat 159 te 8530 Harelbeke in open lucht, tent en lokaal en het gewenst
geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. (Travestieshow en
achtergrondmuziek) en > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. (live optredens en DJ).

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:
Voor de achtergrondmuziek:

•

•
•

•
•
•

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.

Voor de Travestieshow en Optredens en DJ:











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

Artikel 3:
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk
waaronder :
Art 38
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd

overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening.
Art 352.1
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen:
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te
bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen.
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur
ononderbroken gesloten worden.
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het
sluitingsuur worden toegestaan:
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;
en/of
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks,
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement.
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Verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden bij een tankstation door
NV DATS 24, Edingensesteenweg 196 1500 Halle, voor de inrichting
gelegen, Kortrijksesteenweg 206 8530 Harelbeke - Openen openbaar
onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd op 27.03.2018 een verzoek ingediend van NV DATS 24, Edingensesteenweg
196 1500 Halle tot bijstelling van de milieuvoorwaarden bij een tankstation, gelegen
Kortrijksesteenweg 206 8530 Harelbeke.
Referentie omgevingsloket: 2018031966
Het verzoek betreft:
bijstelling voorwaarden: artikel 5.16.8.4§6 (de tankzuil) en artikel 5.16.8.6§7
(veiligheidsvoorzieningen) in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
van titel II van het VLAREM.
(aflaten van het restgas uit het vulpistool via een afblaasleiding (blowdownvat)).
Ligging van het voorwerp van het verzoek:
Kortrijksesteenweg 206 8530 Harelbeke (Kadastrale gegevens: HARELBEKE 1ste AFD,
Sectie A, 1134 Z 3.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek: de Deputatie.
Het verzoek ligt van 27.04.2018 tot en met 26.05.2018 ter inzage bij de milieudienst op
volgend adres: Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het
verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Marktstraat 29 8530 Harelbeke
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).
BESLUIT:
Artikel 1:

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

(geschrapt)
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Slopen panden Gentsestraat 47-49-51. Goedkeuring eindafrekening.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad verleende in zitting van 16 oktober 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Slopen panden
Gentsestraat 47-49-51”, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 december 2017
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan Stadsbader Nicolas nv, KBO nr. BE
0447.616.891, Broelstraat 92 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 36.696,06 excl. btw of € 44.402,23 incl. 21% btw (€ 7.706,17
Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. A 17/36.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 januari 2018
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 19 februari 2018.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 april 2018
goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in min van € -3.221,50 excl. btw of € 3.898,02 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 april 2018
goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 28 maart 2018,
opgesteld door de ontwerper, Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 8530
Harelbeke.
De ontwerper, Atelier Berghman - De Keyser, Peter Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke
stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken
€ 36.418,17 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming

€ 65.315,47

Bestelbedrag
HV in meer

€ 36.696,06
+

€ 0,00

HV in min

-

€ 6.598,40

Bijwerken

+

€ 3.376,90

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 33.474,56

Afrekening VH (in min)

-

€ 3.376,90

Reeds uitgevoerd

=

€ 30.097,66

Totaal excl. btw

=

€ 30.097,66

Btw

+

€ 6.320,51

TOTAAL
=
€ 36.418,17
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 261007/005010-PBD 1-PBD1.5.3D (actieplan AP1.5) (Actie 1.5.3).
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
-Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 135.000,00 niet).
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Slopen panden
Gentsestraat 47-49-51”, opgesteld door de ontwerper, Atelier Berghman - De Keyser,
Peter Benoitlaan 84 te 8530 Harelbeke, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal
bereikten van € 30.097,66 excl. btw of € 36.418,17 incl. 21% btw.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 261007/005010-PBD 1-PBD1.5.3D (actieplan AP1.5) (Actie 1.5.3).
DEPARTEMENT FACILITY
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Aankoop Zitmaaier. Goedkeuring gunning (58.958,00 euro + 21 % btw in
uitgaven) en overlaten 2 zitmaaiers (6.198,35 euro + 21 % btw in
inkomsten).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Aankoop Zitmaaier” werd een bestek met nr. NH-499
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 74.380,17 excl. btw of € 90.000,01
incl. 21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 18 december 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- TUINMACHINES DEBLAUWE BVBA, Kortrijksestraat 202-206 te 8791 Beveren-Leie;
- Luyckx Jose bvba, Roeselarestraat 4A te 8880 Rollegem-Kapelle;
- Masschelein Peter bvba, Keiberg 121a te 8551 Heestert;
- Buyse Henk, Grote Heerweg 76A te 8791 Beveren (Leie).
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 januari 2018 te bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 29 april 2018.
Er werden 4 offertes ontvangen:
- Buyse Henk - Shibaura type CM374, Grote Heerweg 76A te 8791 Beveren (Leie)
- Masschelein Peter bvba - Toro GM360, Keiberg 121a te 8551 Heestert;
- Luyckx Jose bvba - John Deere 1505 serie II, Roeselarestraat 4A te 8880 RollegemKapelle;
- TUINMACHINES DEBLAUWE BVBA, Kortrijksestraat 202-206 te 8791 Beveren-Leie;
Offerte Buyse Henk is niet-substantieel onregelmatig, omwille van onvolledigheid stukken
offerte (bijlage C is niet ingevuld).

DeblauweMasschelein
incl btw
zitmaaier
71 995,00 71 339,18
overname 1
5 000,00
2 500,00
overname 2
7 000,00
5 000,00
totaal incl btw 59 995,00 63 839,18

Luyckx
71 611,43
5 500,00
6 500,00
59 611,43

Op 16 april 2018 stelde mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, het
verslag van nazicht van de offertes op.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
Masschelein Peter bvba, KBO nr. BE 0435.332.139, Keiberg 121a te 8551 Heestert-Toro

GM360, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 58.958,00 excl. btw of
€ 71.339,18 incl. btw voor aankoop en € 7.500 zonder btw voor overname 2 zitmaaiers.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 242000/068000-GGZ-GGZ 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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
16 april 2018, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility Aankoop.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Aankoop Zitmaaier” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Masschelein
Peter bvba, KBO nr. BE 0435.332.139, Keiberg 121a te 8551 Heestert-Toro GM360,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 58.958,00 excl. btw of € 71.339,18
incl. btw voor aankoop en € 7.500 zonder btw voor overname 2 zitmaaiers
Artikel 4:
Factuur voor de overlating van de zitmaaiers t.b.v. € 7.500 zonder btw wordt aan de
leverancier bezorgd na oplevering nieuwe zitmaaier.

- zitmaaier jacobsen, type 4600, bouwjaar 2009: 2.500 euro, zonder btw
- loop-/zitmaaier ransomes mastiff, bouwjaar 2013: 5.000 euro, zonder btw
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Informaticamaterieel - Verplaatsbare Scherm en Software voor
Presentatieruimte. Goedkeuring afname (4.372,83 euro + 21% btw)
raamovereenkomst Stad Brugge.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de zaal van Presentatieruimte is er nood aan een nieuw systeem van presentatie. Op
voorstel van ICT wordt overgegaan tot aankoop van scherm, beamer en software.
Deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Stad Brugge sloot op
basis van het bestek met nummer NH-516 met de ondernemer RealDolmen nv, KBO nr.
BE 0429.037.235, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen.
De uitgave voor de opdracht “Informaticamaterieel - Verplaatsbare Scherm en Software
voor Presentatieruimte” wordt geraamd op € 4.545,45 excl. btw of € 5.500,00 incl. 21%
btw.
Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan RealDolmen nv, KBO nr. BE
0429.037.235 A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen de eenheidsprijzen vermeld
in de offerte van deze inschrijver.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 241000/019000-BOD-BOD 50.
De financieel beheerder verleent visum.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3,
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als
opdrachten van dagelijks bestuur;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet), en meer bepaald
artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om
zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een
aankoopcentrale.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

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

Artikel 1:
De technische beschrijving met nr. NH-516 en de raming voor de opdracht
“Informaticamaterieel - Verplaatsbare Scherm en Software voor Presentatieruimte”,
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden
goedgekeurd. De raming bedraagt € 4.545,45 excl. btw of € 5.500,00 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Artikel 3:
In toepassing van artikel de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten,
zal Stad Brugge optreden als aankoopcentrale. Facturatie verloopt rechtstreeks tussen
besteller en opdrachtnemer.
Artikel 4:
Deze opdracht wordt gegund aan RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen
KBO nr. BE 0429.037.235 tegen de totale prijs van € 4.372,83 excl. of € 5.291,12 incl.
btw vermeld in de offerte van deze inschrijver, via de raamovereenkomst die Stad
Brugge sloot op basis van het bestek met nummer NH-516.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter
gelegenheid van de FOOD & ART in het centrum van Harelbeke tijdens de
periode van 8 mei tot en met 13 mei 2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch :
Naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein dient de Kermis van Hemelvaart uit
te wijken naar een andere locatie.
Het Stedelijk Feestcomité heeft daarom toelating gevraagd om een FOOD & ART te
organiseren in de Stationsstraat op zaterdag 12 mei 2018 alsook op het Stationsplein
tijdens de periode van 08 tot en met 13 mei 2018.

Er is ter plaatse een grote toeloop van kijklustigen allerhande te verwachten naar
aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere verkeersmaatregelen vereist
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
Het College is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op
het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
-

de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119;
de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van
16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en de te
plaatsen verkeersborden;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Op zaterdag 12 mei 2018 tussen 11u00 en 24u00 wordt de Stationsstraat tussen
Gentsestraat en Stationsplein voor alle verkeer verboden.
In dit straatgedeelte zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of een bromfiets
aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken en/of achter de
nadarafsluitingen blijven. Dit geldt eveneens voor de leurders.
Artikel 2 :
Van dinsdag 08 mei 2018 – 18u00 (opstellen van kermis) tot en met zondag 13 mei
2018 – 24u00 wordt het Stationsplein (tussen Stationsstraat / Tuinstraat en Noordstraat)
als de Noordstraat (tussen Stationsplein en Forestiersstraat) voor alle verkeer afgesloten.
Artikel 3 :
In de Tuinstraat (tussen Ballingweg en Stationsplein), in de Noordstraat (tussen
Forestierstraat en Deerlijksestraat) als in de Boterpotstraat (tussen Noordstraat en
Gentsestraat) wordt alle verkeer verboden met uitzondering van het plaatselijke verkeer.
Artikel 4 :
a/ op zaterdag 12 mei 2018 wordt het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de
openbare weg tussen 11u00 en 24u00 verboden in de Stationsstraat (tussen
Gentsestraat en Stationsplein).
b/ tussen dinsdag 08 mei 2018 - 18u00 (plaatsing kermiskramen) en zondag 13 mei
2018 – 24u00 wordt het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg
verboden op Stationsplein (tussen Stationsstraat / Tuinstraat en Noordstraat) als in de
Noordstraat (tussen Stationsplein en Boterpotstraat).

Artikel 5 :
De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften
aangebracht.
Artikel 6 :
Het verkeer naar de in de artikelen 1 en 2 vermelde straten wordt omgelegd.
Artikel 7 :
Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen wet
of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 8 :
Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
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Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter
gelegenheid van de "1000 km Kom op tegen kanker" te Harelbeke op 13
mei 2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De burgemeester heeft machtiging verleend aan VANHAVERBEKE Hannelore
p/a Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke als organisator van de “1000km voor
kom op tegen kanker” om te Harelbeke op zondag 13 mei 2018 doortochten per
fiets te organiseren. Dit werd aangevraagd op datum van 31 oktober 2017.
Stad Harelbeke is middagstad voor de “1000 km voor Kom op tegen kanker”.
Er is ter plaatse een grote toeloop van kijklustigen allerhande te verwachten naar
aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere verkeersmaatregelen vereist
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot
verloop van het normale verkeer.
Het College is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op
het wegverkeer.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
-

de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119;
de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van
16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen;
het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen;
het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en de te
plaatsen verkeersborden;

Om deze redenen;
Na beraadslaging,
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Op zondag 13 mei 2018 tussen 06u00 en 19u00 wordt de Stasegemsesteenweg tussen
rondpunt “De Mol” en Acacialaan voor alle verkeer verboden.
In dit straatgedeelte zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of een bromfiets
aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken en/of achter de
nadarafsluitingen blijven. Dit geldt eveneens voor de leurders.
Artikel 2 :
Op zondag 13 mei 2018 wordt het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de
openbare weg tussen 06u00 en 19u00 verboden in de Stasegemsesteenweg tussen het
rondpunt “ De Mol” en de Acacialaan.
Het stuk van de Acacialaan tussen de Stasegemsesteenweg en het eilandje gelegen in de
Acacialaan.
Het is verboden te parkeren op de mobilhomeparking gelegen aan de parking van de
sporthal dit van 11 mei om 18u00 tot 13 mei 19u00.
Het is verboden de parkeren op de voorziene parkeerstroken gelegen op aan de sporthal
op datum van 13 mei 2018 van 06u00 tot 19u00.
Artikel 3 :
Op zondag 13 mei 2018 wordt tussen 13u30 en 14u30 het vertrek van de pelotons, de
C1 in de Andries Pevernagestraat tijdelijk opgeheven voor doortocht van de pelotons.
Artikel 4 :
De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften
aangebracht.
Artikel 5 :
Het verkeer naar de in de artikelen 1 en 2 vermelde straten wordt omgelegd.
Artikel 6 :
Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen wet
of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 7 :
Een afschrift wordt gestuurd naar de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg WestVlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie

56

Machtiging voor de verkoop van sterke drank op
gelegenheidsevenementen. Food & Art op zaterdag 12 mei.

Het college,

Op grond van volgende feiten en overwegingen :
Na vermelde aanvrager heeft op 24 april 2018 een aanvraag ingediend voor de verkoop
ter plaatse van sterke drank in een occasionele drankgelegenheid:
Inlichtingen over de aanvrager
(geschrapt)
Inlichtingen over de manifestatie
Aard
Plaats
Periode

Food & Art
Stationsstraat
Zaterdag 12 mei 2018

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

BESLUIT:
Artikel 1:
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele
drankgelegenheid aan :
(geschrapt)
Voor volgende manifestatie :
Aard
Plaats
Periode

Food & Art
Stationsstraat
Zaterdag 12 mei 2018

Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen.
De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de
gemachtigde ambtenaren en de politie.

De aanvrager moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad –
wouter.declerck@harelbeke.be –
Groene lijn 0800/21202.
Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan
de stad (departement Communicatie) te verwittigen.
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager.
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Aanvraag trofeeën.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van trofeeën
van de stad:
 Woensdag 11 juli: kampioenenviering kaarting, teerlingbak en sjoelbak OKRA Bavikhove:
bekers voor 100 euro. Prijsuitreiking om 14u30 o, socio Torengalm.
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Privatieve inname openbaar domein. Eetfestijn socio Torengalm op zondag
24 juni.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op zondag 24 juni organiseert judoclub Yama Arashi Bavikhove hun jaarlijks eetfestijn in
socio Torengalm. Men wenst een deel van de Kervijnstraat af te zetten zodat er een
“speelhoek” kan voorzien worden voor de kinderen op straat van 10 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, (geschrapt) om op zondag 24
juni een deel van de Kervijnstraat (lengte gevel socio Torengalm) verkeersvrij te houden
en dus privatief in te nemen zoals aangegeven op het signalisatieplan van de politie.
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.

DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuring bestelbons.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw.
Bijgevolg dient het college de bestelbons officieel goed te keuren.
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de
bestelbons overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 8.500,00 excl. btw niet overschreden);
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, §
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 27 april 2018 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college.

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

Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het
budgethouderschap van het college.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuring verslag vorige zitting.

Het college,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 24 april 2018 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 13.00 uur.

De Secretaris
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

