CBS STAD HARELBEKE 06.11.2018
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Stedenbouw
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Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.
(geschrapt): het plaatsen van een veranda, Begonialaan 81.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een perceel gelegen
te HULSTE, Begonialaan 81 kadastraal bekend 5e afdeling, Sectie B, nr. 716P strekkende
tot het plaatsen van een veranda;
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.
(geschrapt): het bouwen van een houten prieeltje, Wandelingstraat 2.

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, Wandelingstraat 2 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie A, nr. 111S
strekkende tot het bouwen van een houten prieeltje;
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.
(geschrapt): het plaatsen van een garage met poolhouse en het
regulariseren van een terras, vijver en zwembad, Ter Coutere 81.

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, Ter Coutere 81 kadastraal bekend 4e afdeling, Sectie B, nr. 248Y 14
strekkende tot het plaatsen van een garage met poolhouse en het regulariseren van een
terras, vijver en zwembad;
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 goedkeuring. (geschrapt): het
plaatsen van een veranda, Begonialaan 81 - 8531 HULSTE.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018113402

Gemeentelijk dossiernummer
2018/252

EPB-nummer: 34013_G_2018_113402.
De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 19 september 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 september 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 5 AFD (HULSTE)

B

0716

P

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda met als adres
Begonialaan 81 - 8531 Hulste.
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)

TER ELST

RUP_34013_214
_00007_00001

zone voor
wonen en aan
het wonen
verwante
functies

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
-

Bij nieuwe bebouwing moet rekening worden gehouden met de omringende
bebouwing. Nieuwe bebouwing mag geen onaanvaardbare hinder veroorzaken aan
de aanpalende percelen/bebouwing.
Max. 2 bouwlagen
Max. dakhelling 45°
Maximale terreinbezetting voor bebouwing en verharding: 60%
Minimaal 20% van de huiskavel moet bestaan uit groenaanleg.

2. Historiek
Op 22.12.2004 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen
van een ééngezinswoning (dossier 2004/376)

Op 22.04.2008 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen
van een tuinmuur (dossier 2008/115)
Op 29.03.2011 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen
van een vrijstaande garage/ tuinhuis.(dossier 2011/49)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De woning is gelegen in een residentiële woonwijk in Hulste.
Het betreft een halfopen woning bestaande uit één bouwlaag met kamers onder het
dak. De oppervlakte bedraagt 88m². De bouwdiepte bedraagt 11m.
In de tuin staat een garage/tuinhuis van 36,8m².
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het plaatsen van een veranda.
Er wordt tegen een deel van de achtergevel en tegen de tuinmuur op de
rechterperceelsgrens een veranda geplaatst van 9,6m². De veranda wordt uitgerust
met een lessenaarsdak. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,48m en ter hoogte van de
achtergevel 2,65m.
De bestaande achtergevel en de bestaande openingen in de achtergevel blijven
behouden.
De veranda zal worden uitgevoerd in aluminium, wit van kleur. Het dak wordt
uitgevoerd in glas.
De bestaande tuinmuur wordt niet verhoogd, er wordt wel een aluminium plaat
geplaatst op de tuinmuur. Wegens werken op de perceelsgrens wordt de aanpalende
eigenaar aangeschreven.
Na het plaatsen van de veranda stijgt de bouwdiepte tot 14m. De terreinbezetting op
het perceel bedraagt 215m² of 60%.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanpalende eigenaar werd op 25-09-2018 aangeschreven aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of
muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom.
Adviezen
Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.
5. Project-MER
De inrichting is niet MER-plichtig.

6. 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 ‘Ter Elst’ in een zone voor wonen en aan het
wonen verwante functies.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het RUP.
De voorschriften bepalen:
- Bij nieuwe bebouwing moet rekening worden gehouden met de omringende
bebouwing. Nieuwe bebouwing mag geen onaanvaardbare hinder
veroorzaken aan de aanpalende percelen/bebouwing.
- Max. 2 bouwlagen
- Max. dakhelling 45°
- Maximale terreinbezetting voor bebouwing en verharding: 60%
- Minimaal 20% van de huiskavel moet bestaan uit groenaanleg.
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 Begonialaan 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 af aan de achterkant van de woning, waardoor het
straatbeeld niet wordt gewijzigd. De gevraagde uitbreiding met een veranda
past in de omgeving. Er zijn in de omgeving nog een aantal woningen met een
veranda.
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

De terreinbezetting is nu maximaal ten opzichte van wat wordt toegestaan
door het RUP. De schaal van het pand is gelijkaardig aan die van de
omliggende woningen.
-

Visueel-vormelijke elementen
De veranda zal worden uitgevoerd in aluminium, wit van kleur. Het dak wordt
uitgevoerd in glas.
De bestaande tuinmuur wordt niet verhoogd, er wordt wel een aluminium
plaat geplaatst op de tuinmuur.

-

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 plaatsen van een
veranda, gelegen in de Begonialaan 81, 8531 HULSTE 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
bouwen van een prieeltje, Wandelingstraat 2.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket

Gemeentelijk dossiernummer

OMV_2018110870

2018/249

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 13 september 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 september 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)

A

0111

S

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een houten prieeltje met als adres
Wandelingstraat 2, 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

De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 47 “Tramstatie” – MB 30.10.1991 in een
zone voor koppelbouw.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De voorschriften leggen het volgende op:
- Max. terreinbezetting 40% en 150m²
- Bijgebouwen: beperkt tot 30m² per perceel.
- Bijgebouwen op min. 0,75m van de perceelsgrens.
- Bijgebouwen: kroonlijsthoogte: max 3m
- Bijgebouwen: nokhoogte: max. 4,50m
2. Historiek
De volgende aanvragen/vergunningen zijn relevant:






1963/200015: verbouwen woonhuis (loggia) – goedgekeurd d.d. 14.06.1963.
1964/200027: bouwen van een garage – goedgekeurd d.d. 04.09.1964.
1993/100002: plaatsen van een duivenhok – goedgekeurd d.d. 12.01.1993.
1995/8: verbouwen en uitbreiden van de berging – goedgekeurd d.d.
08.03.1995.
2007/155: plaatsen van een erker – goedgekeurd d.d. 12.06.2007

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De Wandelingstraat is een zijstraat van de Hoogstraat (de verbindingsweg tussen
Bavikhove en Ooigem). Het gaat om een doodlopende straat voor autoverkeer.
De ene kant van de straat wordt gekenmerkt door vrijstaande bebouwing. De kant
van de bouwplaats kent hoofdzakelijk rijgebouwing.
Het betreft een vrijstaande woning, bestaande uit twee bouwlagen met een
piramidedak. Tegen de linkerzijgevel en tot tegen de linkerperceelsgrens werd een
garage geplaatst, bestaande uit één bouwlaag met een plat dak, waardoor het pand
een halfopen woning is geworden. Rechts van de locatie bevindt zich een
braakliggend terrein, waarop in de toekomst nog kan worden gebouwd.
In de tuin staat achter de woning een vrijstaand bijgebouw, bestaande uit één
bouwlaag met een zadeldak. De oppervlakte bedraagt circa 41m². Achteraan het
perceel staat nog een duivenhok van 12m².

Op de luchtfoto is ook nog een serre van circa 7m² te zien.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het bouwen van een houten prieeltje.
Tussen het bijgebouw en het duivenhok wenst de aanvrager een houten prieeltje te
plaatsen van 12m². De afstand tot het bijgebouw bedraagt 1m. Tot de
linkerkavelgrens bedraagt de afstand 1m. De afstand tot de rechterperceelsgrens is
ruim voldoende.
Het houten prieeltje is volledig open en wordt voorzien van een piramide dak met een
nokhoogte van 3m. De kroonlijsthoogte bedraagt 2m.
Het prieeltje zal bestaan uit hout (hardhout) en het dak uit asfalt singels.
De totale terreinbezetting zal na de werken 200m² bedragen of 37%
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 27 september 2018 tot en met 26 oktober 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:
De locatie is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in woongebied. De locatie is
tevens gelegen in het BPA nr. 47 ‘Tramstatie’ in een zone voor koppelbouw.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
De voorschriften leggen het volgende op:
- Max. terreinbezetting 40% en 150m²
- Bijgebouwen: beperkt tot 30m² per perceel.
- Bijgebouwen op min. 0,75m van de perceelsgrens.
- Bijgebouwen: kroonlijsthoogte: max 3m
- Bijgebouwen: nokhoogte: max. 4,50m

De aanvraag wijkt af van de voorschriften inzake de maximale terreinbezetting en
inzake de oppervlakte aan bijgebouwen. De aanvraag wordt onderworpen aan een
openbaar onderzoek.
Er werden gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.
De afwijkingen kunnen worden toegestaan. Het gaat om een perceel van 537m²
die wel een zekere terreinbezetting aankan. Er wordt een terreinbezetting van
200m² gevraagd ipv 150m², maar procentueel gezien is er geen afwijking. Het
BPA laat een terreinbezetting van maximaal 40% toe en hier is er sprake van
37%. Bovendien is het gevraagde prieeltje door zijn open karakter meer een vorm
van tuinornament dan een bijgebouw.
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 Wandelingstraat 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.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt
veroorzaakt.
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 afstand tot de kavelgrenzen is voldoende groot, zodat er geen sprake kan
zijn van enorme lichtafname of inkijk.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De terreinbezetting bedraagt 37% dat is niet uitzonderlijk groot. In de
omgeving bevinden zich nog een aantal woningen met een groot aantal
bijgebouwen.

-

Visueel-vormelijke elementen
Het houten prieeltje is volledig open en wordt voorzien van een piramide dak
met een nokhoogte van 3m. De kroonlijsthoogte bedraagt 2m.

Het prieeltje zal bestaan uit hout (hardhout) en het dak uit asfalt singels.
-

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 bouwen van een houten
prieeltje, gelegen in de Wandelingstraat 2, 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.

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
betreffende de omgevingsvergunning

uit

het

decreet

van

25

april

2014

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
plaatsen van garage met poolhouse en het regulariseren van een terras,
vijver en zwembad, Ter Coutere 81.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018110688

Gemeentelijk dossiernummer
2018/251

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 13 september 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 september 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)
B
0248

Y 14

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van garage met poolhouse en het
regulariseren van een terras, vijver en zwembad met als adres Ter Coutere 81,
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

woonuitbreidin
gsgebied

De locatie is tevens gelegen in de verkaveling Ter Coutere, afgeleverd aan MATEX
d.d. 07.10.1981 met ref. 012.701.1 – loten nrs. 24 & 25.
De verkavelingsvoorschriften vermelden niets inzake vijvers, zwembaden of
bijgebouwen.
De verkavelingsvoorschriften leggen wel vast dat op de rooilijn enkel levend groei
met een max. hoogte van 0,50m is toegelaten.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat de
voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als weigeringsgrond
kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd. Het Schepencollege
moet oordelen op basis van de goede ruimtelijke ordening. De aanvraag moet wel
worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
2. Historiek
Op 25.06.1980 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een huis
(dossier 1980/103)
Op 10.09.1986 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het wijzigen van de
voorgevel (dossier 1986/100187)
Op 06.12.1988 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het plaatsen van een
veranda (dossier 1988/174).

Op 16.08.1995 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het verbouwen en
uitbreiden van de woning (dossier 1995/102).
Op 27.08.2013 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het
uitbreiden van de woning (dossier 2013/125).
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De woning is gelegen in een residentiële woonwijk.
Het betreft een halfopen woning bestaande uit één bouwlaag met een hellend dak.
Aan de linkerkant van de woning ligt een fiets- en voetgangersdoorgang en aan
de rechterkant loopt een insteekstraat naar het groene (speel)plein.
De tuin van de woning bevindt zich zowel achter de woning en als rechts van de
woning langs de insteekstraat.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
In de tuin, rechts van de woning werd reeds zonder vergunning een vijver van
38,8m², een zwembad van 19,3m² en een terras van 121,1m² aangelegd. Met
deze aanvraag wenst de bouwheer deze zaken te regulariseren.
Ter hoogte van de achterkavelgrens staat er momenteel een houten tuinhuis
van 25,6m². Dit bijgebouw wordt afgebroken.
Op de vrijgekomen plaats wenst de aanvrager een nieuw bijgebouw op te
trekken van 39,6m².
Het bijgebouw bestaat uit twee bouwlagen met een plat dak. Op het gelijkvloers
wordt voorzien in een garage en op het verdiep een poolhouse. Op het plat dak
worden zonnepanelen voorzien. De bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt
4,85m.
Door het bestaande terreinprofiel, een deel van de tuin en het zwembad ligt
namelijk 1,85m hoger dan het straatniveau, zal de poolhouse in feite op het
maaiveld van de tuin en het zwembad liggen. De garage wordt opgetrokken in
betonblokken en de poolhouse in hout.
De oprit wordt aangelegd in grasdallen.
De gevel van het bijgebouw (zowel garage als poolhouse) moet worden
afgewerkt met een parament (gevelsteen, crepie, steenstrips)
De bestaande tuinmuur langs de rooilijn wordt verder doorgetrokken in
metselwerk tot tegen de toekomstige garage. De tuinmuur krijgt een hoogte
van 2,50m.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar
onderzoek vond plaats van 27 september 2018 tot en met 26 oktober 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:
De locatie is volgens het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied en in de
verkaveling Ter Coutere, afgeleverd aan MATEXi d.d. 07.10.1981 met ref.
012.701.1 – loten nrs. 24 & 25.
De verkavelingsvoorschriften vermelden niets inzake vijvers, zwembaden of
bijgebouwen.
De verkavelingsvoorschriften leggen wel vast dat op de rooilijn enkel levend groei
met een max. hoogte van 0,50m is toegelaten.
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat
de voorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, niet meer als
weigeringsgrond kunnen dienen. Er hoeft geen afwijking te worden aangevraagd.
Het Schepencollege moet oordelen op basis van de goede ruimtelijke ordening. De
aanvraag moet wel worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
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 Ter Coutere 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 spelen zich af op voldoende afstand van de perceelsgrenzen van de
aanpalende woningen. Er zal dus geen sprake zijn van inkijk of lichtafname.
-

Mobiliteitsaspect
De aanvraag heeft geen negatieve gevolgen inzake mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het gaat om een perceel met een oppervlakte van 918m². Het grote perceel
kan wel een relatief grote terreinbezetting in, zodat er toch nog voldoende
open ruimte/tuin overblijft.

-

Visueel-vormelijke elementen
Het bijgebouw bestaat uit twee bouwlagen met een plat dak. Op het
gelijkvloers wordt voorzien in een garage en op het verdiep een
poolhouse. Op het plat dak worden zonnepanelen voorzien. De
bouwhoogte van het bijgebouw bedraagt 4,85m.
De gevel van het bijgebouw (zowel garage als poolhouse) moet worden
afgewerkt met een parament (gevelsteen, crepie, steenstrips)
De bestaande tuinmuur langs de rooilijn wordt verder doorgetrokken in
metselwerk tot tegen de toekomstige garage. De tuinmuur krijgt een
hoogte van 2,50m.

-

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 plaatsen van garage met
poolhouse en het regulariseren van een terras, vijver en zwembad, gelegen in Ter
Coutere 81, 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 gevel van het bijgebouw (zowel garage als poolhouse) moet worden
afgewerkt met een parament (gevelsteen, crepie, steenstrips)
De inrit naar de garage moet worden aangelegd in grasdallen.
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
betreffende de omgevingsvergunning

uit
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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 rooien
van drie bomen, Gaversstraat 94.

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018126671

Gemeentelijk dossiernummer
2018/281

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 18 oktober 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 19 oktober 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 3 AFD

D

1373

B 7

Het betreft een aanvraag tot het vellen van drie bomen in de achtertuin met als
adres Gaversstraat 94 - 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

De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 41 “Eiland-Noord” – MB 24.03.1987 in een
zone voor stapelplaatsen en kleine bedrijven niet storend voor de omgeving.
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie is gelegen langs de Gaversstraat.
Aan de straatzijde staat een halfopen woning, bestaande uit twee bouwlagen met een
hellend dak. Tegen het hoofdvolume werden heel wat aanbouwen geplaatst.
Het betreft een perceel met een oppervlakte van 2088m² en dus een heel grote tuin.
De drie te rooien bomen staan helemaal achteraan het perceel, heel dicht tegen de
perceelsgrens met Gaversstraat 96. De bomen zorgen voor schade aan de loods in de
Gaversstraat 96.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvrager wenst de bomen te vellen omdat ze overlast bezorgen aan de buur
(schade aan de aanpalende loos) en omdat sommige bomen ook ziek zijn.
De aanvraagster wenst geen nieuwe bomen aan te planten.
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 3 bomen werd er advies gevraagd aan de milieudienst.
De milieudienst heeft advies uitgebracht op 24 oktober 2018, ontvangen op 24
oktober 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.
Het advies meldt:
Het rooien van de drie bomen wordt gunstig geadviseerd. De bomen zijn te dicht bij
de perceelgrens ingepland (Veltwetboek, hoofdstuk 5, artikel 35).
Daar er voldoende ruimte is voor een compensatie wordt er ook aangedrongen om 3
nieuwe bomen als compensatie te voorzien. Dit rekening houdend met de wettelijke
plantafstanden volgens het Veltwetboek. Reden hiervoor is dat er een aanzienlijke
hoeveelheid ecologisch interessant groen zal verdwijnen. Dit kan zo gecompenseerd
worden. Aan te planten bomen dienen inheems te zijn met een plantmaat 14-16.
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. De locatie
is tevens gelegen in het BPA nr. 41 “Eiland-Noord” in een zone voor
stapelplaatsen en kleine bedrijven niet storend voor de omgeving.
De aanvraag om 3 bomen te vellen is niet in strijd met de bestemming van het
BPA. Ook het feit dat er wordt opgelegd dat er drie nieuwe bomen worden
aangeplant is niet in strijd met de bestemming van het BPA.
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 Gaversstraat 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 3 te vellen bomen zijn ziek en zorgen voor schade bij de aanpalende
eigenaar.

Door de heraanplant van drie nieuwe bomen op voldoende afstand van de
perceelsgrenzen wordt het ecologisch nut van de huidige bomen
gecompenseerd.
-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
///

-

Visueel-vormelijke elementen
///

-

Cultuurhistorische aspecten
///

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door (geschrapt) inzake het vellen van drie bomen in
de achtertuin, gelegen in de Gaversstraat 94 - 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
Het advies van de milieudienst d.d. 24.10.2018 dient 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.
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, Lootens West,
Moortelputstraat 44 - 9031 GENT: het bouwen van een bedrijfsgebouw,
Evolis 109 - 8530 HARELBEKE.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket

Gemeentelijk dossiernummer

OMV_2018097441

2018/209

EPB-nummer: 34013_G_2018_097441.
De aanvraag ingediend door
LOOTENS WEST, Moortelputstraat 44 - 9031 Gent
werd per beveiligde zending verzonden op 14 augustus 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11 september 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 2 AFD
HARELBEKE 2 AFD

C
C

0645
0699

E
A

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bedrijfsgebouw met als adres
Evolis 109, 8530 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 Wijz. A

GWP_02000_222_
00007_00002

regionaal
bedrijventerrein
met
openbaar
karakter

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging
van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1 en 2.1.2 van het Koninklijk
Besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de
overheid. Bij de inrichting van he gebied zal rekening gehouden worden met de
natuurlijke en de landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke
omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard
van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de
breedte en de wijze van aanleg van de omliggende bufferzone. De Vlaamse regering
kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van
dat gebied dient goedgekeurd te worden.
De stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.2. van het koninklijk
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen waarnaar wordt verwezen melden:
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid
en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting
van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden
complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële
bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations,
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd
voor nationale of internationale verkoop.
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst aan
de bepalingen van het gewestplan.
2. Historiek
///
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)

Beschrijving van de plaats
De locatie bevindt zich op het regionaal bedrijventerrein EVOLIS. Een bedrijventerrein
dat werd ontwikkeld door de Intercommunale Leiedal. In de onmiddellijke omgeving
werden reeds een aantal bedrijfsgebouwen opgetrokken.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvrager wenst zich op Evolis te vestigen. Het gaat om een bedrijf dat
gespecialiseerd is aluminium buitenschrijnwerk. Volgens de bouwheer gaat het op de
site enkel over het puur verwerken van het buitenschrijnwerk zonder
oppervlaktebehandeling of productie/verwerking van grondstoffen. Dit wordt immers
extern gedaan. Ter verduidelijking wordt nog vermeld dat het louter over boren,
zagen, plooien en frezen van aluminium profielen tot aluminium schrijnwerk (ramen
en deuren).
De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw.
Het bedrijfsgebouw wordt ingeplant op 20m achter de rooilijn. De vrije zijstrook
bedraagt min. 4m. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 91,27m en op het
verdiep 92,47m. Het bedrijfsgebouw bestaat als het ware uit 3 bouwlagen en wordt
uitgerust met een plat dak. De bouwhoogte bedraagt 14,69m.
De gevel op het gelijkvloers bestaat voornamelijk uit architectonische betonpanelen
antraciet. De verdieping bestaat uit architectonische betonpanelen lichtgrijs met
metalen lamellen in cortenstaal of wit gelakt aluminium.
Er zijn 35 parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 3 voor mindervaliden. Er is een zone
voor fietsenstalling.
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Het gaat hier over het verwerken van buitenschrijnwerk zonder
oppervlaktebehandeling of productie/verwerking van grondstoffen (dit wordt extern
gedaan).
Specifiek gaat het in dit gebouw louter over boren, zagen, plooien en frezen van
aluminium profielen tot aluminium schrijnwerk (ramen en deuren).
De exploitant vraagt voor de hoofdactiviteit de rubriek 29.5.4.1.a. aan. Dit betreft
echter de rubriek ‘fysische’ behandeling van metalen. Eigenlijk dienen de installaties
ingedeeld onder rubriek 29.5.2.1.a., mechanisch behandelen van metalen. Dit wordt
ambtshalve aangepast.
De aanvraag omvat de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
12.2.1.

150,00 kVA

16.3.1.1.
24.1.
29.5.2.1.a.

30 kW
1
70 kW

een nieuwe transformator
met een nominaal
vermogen van 150 kVA
Luchtcompressoren
Laboratorium
Zaag- en persmachines

Gecoördineerde toestand
12.2.1.

150,00 kVA

een nieuwe transformator
met een nominaal
vermogen van 150 kVA

16.3.1.1.
24.1.
29.5.2.1.a.

30 kW
1
70 kW

Luchtcompressoren
Laboratorium
Zaag- en persmachines

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars
uitgevoerd.
5. Adviezen
Er werd advies gevraagd aan de Brandweerzone Fluvia. Fluvia heeft advies
uitgebracht op 11.oktober 2018, ontvangen op 26 oktober 2018. De eindconclusie
van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.
Er werd advies gevraagd aan FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID
veiligheidscommissie. ASTRID heeft advies uitgebracht op 25 september 2018,
ontvangen op 26 september 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt:
Gunstig, er is geen indoordekking nodig.
Er werd advies gevraagd aan de INTERCOMMUNALE LEIEDAL. LEIEDAL heeft advies
uitgebracht op 1 oktober 2018, ontvangen op 1 oktober 2018. De eindconclusie van
het advies luidt als volgt: Gunstig.
Er werd advies gevraagd aan INFRAX. INFRAX heeft advies uitgebracht op 16 oktober
2018, ontvangen op 16 oktober 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt:
Gedeeltelijk 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 een zone voor regionaal bedrijventerrein met openbaar
karakter volgens het Gewestplan Kortrijk wijz. A. 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 Evolis een voldoende uitgeruste
openbare wegen 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 20.000L en de
collectieve buffervoorziening op het bedrijventerrein.
d) Milieuaspecten:
 Geluid en trillingen: gezien de ligging in industriegebied, de
kleinschaligheid en het feit dat alle toestellen binnen staan, zijn effecten op
de omgeving niet te verwachten.
 Externe veiligheid: gezien de ligging in industriegebied, de kleinschaligheid
en het feit dat alle toestellen binnen staan, zijn effecten op de omgeving
niet te verwachten.
 Interne veiligheid: gezien de ligging in industriegebied, de kleinschaligheid
en het feit dat alle toestellen binnen staan, zijn effecten op de omgeving
niet te verwachten.
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder,
de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de
inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de
opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt
worden.
e) Goede ruimtelijke ordening:
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2:
-

Functionele inpasbaarheid
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de vormgeving, de inplanting en de
omvang geen afbreuk aan de omgeving. Het bouwwerk integreert zich in de
omgeving, die een industrieel karakter heeft. 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 negatieve impact op de mobiliteit. Er zijn 35
parkeerplaatsen aanwezig, waarvan 3 voor mindervaliden. Er is een zone voor
fietsenstalling.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De schaal van het nieuwe bedrijfsgebouw sluit aan bij die van de omliggende
bedrijven.

-

Visueel-vormelijke elementen
De gevel op het gelijkvloers bestaat voornamelijk uit architectonische
betonpanelen antraciet. De verdieping bestaat uit architectonische
betonpanelen lichtgrijs met metalen lamellen in Cortenstaal of wit gelakt
aluminium.

-

Cultuurhistorische aspecten
///

-

Bodemreliëf
///

-

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid.
///

Besluit
1.
De aanvraag ingediend door BVBA LOOTENS WEST inzake het bouwen van een
bedrijfsgebouw, gelegen in Evolis 109, 8530 Harelbeke, 8530 Harelbeke te vergunnen.
2. De aanvraag omvat:
De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:
12.2.1.

150,00 kVA

16.3.1.1.
24.1.
29.5.2.1.a.

30 kW
1
70 kW

een nieuwe transformator
met een nominaal
vermogen van 150 kVA
Luchtcompressoren
Laboratorium
Zaag- en persmachines

Gecoördineerde toestand
12.2.1.

150,00 kVA

16.3.1.1.
24.1.
29.5.2.1.a.

30 kW
1
70 kW

een nieuwe transformator
met een nominaal
vermogen van 150 kVA
Luchtcompressoren
Laboratorium
Zaag- en persmachines

3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
MILIEU:
De exploitatie van de ingedeelde inrichting is afhankelijk van de strikte naleving
van de volgende milieuvoorwaarden:
1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
hoofdstukken 4.1,
4.7 en 4.9
hoofdstuk 4.5 met
bijlagen 2.2.1,
2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
en 4.5.6
hoofdstukken 4.4
en 4.10 met
bijlagen 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
hoofdstuk 4.6.
hoofdstuk 4.2 met
bijlagen 2.3.1,
4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4

-

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

-

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

-

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

-

Algemene milieuvoorwaarden - licht
Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

Hoofdstuk 5.3.;
5.12.; 5.16., 5.29.

-

Sectorale milieuvoorwaarden

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van
het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM
wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing
zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II
van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/
2. Bijkomende bijzondere voorwaarden: geen
STEDENBOUW:
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d. 11.10.2018
dienen strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van INFRAX d.d. 16.10.2018 dienen
strikt te worden nageleefd.
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Intercommunale Leiedal d.d.
01.10.2018 dienen strikt te worden nageleefd.
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door
de vergunninghouder.
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid.
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
betreffende de omgevingsvergunning

uit

het

decreet

van

25

april

2014

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
documenten aan het beroep toe te voegen.

of

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
uitbreiden van een woning met garage en berging.
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket
OMV_2018122964
EPB-nummer: 34013_G_2018_122964.

Gemeentelijk dossiernummer
2018/289

De aanvraag ingediend door
(geschrapt)
werd per beveiligde zending verzonden op 22 oktober 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 25 oktober 2018.
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein :
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)
B
0487
HARELBEKE 4 AFD (BAVIKHOVE)
B
0488

K
G

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning met garage en berging
met als adres Waterstraat 17, 8531 Bavikhove.
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
gemengde
wooncluster
met beperkte
mogelijkheden

Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn:
De beperking zit hem in het feit dat er geen bijkomende woongelegenheden kunnen
worden gerealiseerd.
De hoofdfunctie in deze zone is beperkt tot wonen. Verder dient de inplanting op een
ruimtelijke verantwoorde manier te gebeuren. De bebouwing mag geen duidelijk
aantoonbare hinder veroorzaken voor de aanpalenden (lichtinval, schaduwslag, inkijk,
visuele hinder,…)

Er worden 2 bouwlagen en een hellend dak toegelaten en de vrije zijstrook bedraagt
minimaal 3m.
2. Historiek
Op 20.10.2004 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het
verbouwen van een landelijke woning. (dossier 2004/248)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro)
Beschrijving van de plaats
De locatie bevindt zich in het versnipperd open ruimtegebied. De woning is gelegen
langs een insteekstraat van de Waterstraat. Het gaat om een doodlopend straatje
waarvan deze woning de laatste is. In de nabijheid bevindt zich de N36.
Links van de locatie bevindt zich een halfopen woning. Rechts ervan ligt een weide, in
eigendom van de aanvrager.
Het betreft een halfopen woning, bestaande uit één bouwlaag met een hellend dak.
Rechts van de woning bevindt zich een losstaande berging/garage. Het bijgebouw
bestaat uit één bouwlaag deels met een zadeldak en deels met een lessenaarsdak.
Het bijgebouw heeft een oppervlakte van 113,6m²?
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning met garage en berging.
De bouwheer wenst de losstaande berging/garage af te breken. Daardoor ontstaat er
ruimte om een nieuw bijgebouw op te trekken. De nieuw te bouwen garage heeft een
oppervlakte van 114,1m². Het bijgebouw wordt tegen de rechterzijgevel van de
woning geplaatst en springt 3,60m vooruit ten opzichte van de voorgevel.
De garage bestaat uit één bouwlaag met een hellend dak, waarvan de nok
evenwijdig is met de straat. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,70m en de nokhoogte
bedraagt 5,10m
Tegen de rechterzijgevel van de nieuwe garage wordt een houten afdak geplaatst met
een oppervlakte van 18,9m². De kroonlijsthoogte bedraagt 2,40m en de hoogte
tegen de gevel bedraagt 2,80m.
Een bestaande zone met erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen zal verlegd
worden in samenspraak met Infrax. Daarvoor is volgens de aanvrager reeds een
akkoord.
De garage wordt gebouwd in soortgelijke materialen als de woning.
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:
De bouwplaats is volgens het RUP Landelijk Gebied rond Bavikhove en Hulste
gelegen in gemengde wooncluster met beperkte mogelijkheden.
De beperking zit hem in het feit dat er geen bijkomende woongelegenheden
kunnen worden gerealiseerd.
De hoofdfunctie in deze zone is beperkt tot wonen. Verder dient de inplanting op
een ruimtelijke verantwoorde manier te gebeuren. De bebouwing mag geen
duidelijk aantoonbare hinder veroorzaken voor de aanpalenden (lichtinval,
schaduwslag, inkijk, visuele hinder,…)
Er worden 2 bouwlagen en een hellend dak toegelaten en de vrije zijstrook
bedraagt minimaal 3m.
De aanvraag voldoet aan de voorschriften van het RUP.
De inplanting is verantwoord. Het aangebouwde bijgebouw wordt voorzien op
quasi dezelfde plaats als het te slopen bijgebouw, maar staat harmonieuzer
ingeplant ten opzichte van de woning. De afstand tot de rooilijn op het uiterste
punt blijft hetzelfde als het oude bijgebouw.
De afstand tot de omliggende woningen is zodanig groot dat er geen hinder is
voor de aanpalenden (lichtinval, schaduwslag, inkijk, visuele hinder,…)
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 Waterstraat 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 infiltratievoorziening.
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.
Een losstaand bijgebouw met een grillige vorm wordt gesloopt en de
bestaande woning wordt uitgebreid op een deel van de vrijgekomen locatie.
Dit zorgt ervoor dat er minder versnippering is en dat het woon-en
leefgedeelte wordt gebundeld. De uitbreiding past in de stijl van de woning en
integreert zich in de omgeving. Door de grote afstanden tot aanpalende
bebouwing zorgt de uitbreiding niet voor hinder.

-

Mobiliteitsaspect
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit.

-

Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het aangebouwde bijgebouw is in oppervlakte iets groter, dan het te slopen
losstaand bijgebouw, maar omdat het om een groot terrein gaat is de
terreinbezetting niet buitengewoon groot. De schaal van de woning sluit na de
verbouwingen aan met die van de woningen in de omgeving.

-

Visueel-vormelijke elementen
Het aangebouwde bijgebouw bestaat uit één bouwlaag met een hellend dak
evenwijdig met de straat. Het afdak bestaat uit een lessenaarsdak. Het afdak
wordt opgetrokken in hout. Het aangebouwde bijgebouw wordt opgetrokken in
soortgelijke materialen als de bestaande woning.

-

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
met garage en berging, gelegen in de Waterstraat 17, 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
betreffende de omgevingsvergunning

uit

het

decreet

van

25

april

2014

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.

Patrimonium
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Verkoop Arendsbeekbedding. Sluiten van het openbaar onderzoek.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van 2 oktober 2018 besliste het college tot het openen van een openbaar
onderzoek inzake de onderhandse verkoop van de arendsbeekbedding aan de eigenaars
van de aanpalende woningen Vinkenstraat 13-17-19. De totale oppervlakte bedraagt
222,10 m².
Het openbaar onderzoek liep van 12 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018 én
gebeurde via aanplakking ter plaatse en aan het stadhuis. Deze verkoop werd ook op de
webpagina van de stad Harelbeke geplaatst.
Er werden geen bezwaren ingediend.
Het college kan het openbaar onderzoek, geopend op 12 oktober 2018, voor
gesloten verklaren.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet artikel 57
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt akte van het feit dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens
het openbaar onderzoek van vooromschreven verkoop en verklaart het onderzoek
voor gesloten.

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Indienen Collegewijk als coalitievormend onthardingsproject.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 28 september lanceerde Joke Schauvlieghe een projectoproep “proeftuinen
ontharding” voor 10 miljoen euro onthardingsprojecten. Initiatieven die binnen één van
de drie types van onthardingsprojecten kunnen worden ingediend voor 9 november 2018
maken kans op een subsidie. De drie types zijn :
- Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar
uitvoeren We noemen dit 'onthardingsprojecten met quick-win'.
- Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor
een concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn We
noemen dit 'coalitievormende onthardingsprojecten'
- Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie
uitwerken We noemen dit 'systemische onthardingsprojecten'.
Het departement grondgebiedszaken heeft de ontharding van de speelplaats Eilandschool
ingediend als een project type 1.
Daarnaast was er ook nog de wil om een project in te dienen die in aanmerking kwam
voor de subsidie van 100.000 tot max. 250.000 euro. Hiervoor wordt gedacht aan de
collegewijk.
Er lopen momenteel verschillende projecten van verschillend partners in de Collegewijk.
Fluvius (voormalig Infrax) wenst buffercapaciteit voor het industrieterrein
Harelbeke Zuid en de wijk te creëren. Hiervoor dienen er in de Collegewijk een
aantal straten vernieuwd en voorzien van een gescheiden stelsel.
De Vlaamse milieumaatschappij is initiatiefnemer binnen de uitwerking van de
Gaverbeekvisie, dit is de ontwikkeling van een klimaatbestendige vallei voor de
Gaverbeek, waar ruimte is voor o.m. biodiversiteit, kwalitatieve open ruimte,
zachte mobiliteit en robuuste watersystemen.
Binnen het project ZEROregio van Intercommunale Leiedal is een ontwerpend
onderzoek voor de Collegewijk te Harelbeke lopende inzake verdichting. Het
project ZEROregio wil de regio ruimtelijk aanpassen aan de gevolgen van de
klimaatverandering en de eigen bijdrage aan de klimaatverandering herleiden tot
nul.
Echter moet je om in aanmerking te komen voor de subsidie bijdragen aan de Vlaamse
Beleidsdoelstellingen en een innoverend project hebben. Er dient ook een groot gedeelte
van de bestaande verharde infrastructuur verwijderd, grootorde 20 %.
Dit impliceert dat de ontsluitingswegen Acacialaan – Berkenlaan worden versmald en
uitgerust met waterdoorlaten parkeervakken maar dat de grote opbraak in de
woonstraten zal moeten komen. Het versmallen en eventueel omvormen tot doodlopende
straten van de ontsluitende woonstraten zal noodzakelijk zijn om aan een gedegen

perforatie te komen. De toegekende subsidie kan dan ingezet worden in het aandeel van
de Stad Harelbeke voor de heraanleg van die wegenis.
Dit zal moeten samengaan met een totaal visie en een participatieproject voor de
collegewijk over mobiliteit, waterbuffering, groen en toekomstige verdichting.
Het departement Grondgebiedszaken is de gevraagde detaillering van de opgelegde
fiches aan het opmaken en zal deze zodra ze af zijn voorleggen aan het college.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college sluit zich aan bij het voorstel van het departement Grondgebiedszaken om de
collegewijk verder uit te werken als een in te dienen project voor de projectoproep
“Proeftuinen ontharding” van Joke Schauvlieghe, in te dienen ten laatste op 9 november
2018.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten
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Aanleg glasvezelnetwerk kringstructuur. Goedkeuring gunning.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In het kader van de opdracht “Aanleg glasvezelnetwerk kringstructuur” werd een offerte
opgesteld door Infrax West.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.654,00 excl. btw of € 14.101,34
incl. 21% btw (€ 2.447,34 Btw medecontractant).
De gemeenteraad verleende in zitting van 22 oktober 2018 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het Departement Grondgebiedszaken stelt voor om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan Infrax West, KBO nr. BE 0205.157.176,
Noordlaan 9 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 11.654,00 excl. btw of € 14.101,34 incl. 21% btw (€ 2.447,34 Btw medecontractant).
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 225000/066000-GGZ-GGZ 25.
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 gunningsvoorstel, opgesteld door het Departement
Grondgebiedszaken.
Artikel 2:
De opdracht “Aanleg glasvezelnetwerk kringstructuur” wordt gegund aan Infrax West,
KBO nr. BE 0205.157.176, Noordlaan 9 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 11.654,00 excl. btw of € 14.101,34 incl. 21% btw (€ 2.447,34
Btw medecontractant).
Artikel 3:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2018, op budgetcode 225000/066000-GGZ-GGZ 25.

Personeel
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Vervroegde oppensioenstelling statutair deskundige (B1-B3).

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt) statutair deskundige (B1-B3) binnen het departement financiën, verzoekt om
met ingang van 01.01.2019 ontslag verleend te worden uit zijn functie en zijn rechten op
pensioen te laten gelden.
(geschrapt) – bereikte op 22.02.2018 de leeftijd van 63 jaar.

Betrokkene kende een loopbaan bij ons bestuur van 01.12.1977 en dit tot en met
31.12.2018.
Conform de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector voldoet (geschrapt) aan
de voorwaarden om een rustpensioen te bekomen.
Aan betrokkene kan – gelet op zijn goede staat van verdiensten – het recht tot het
dragen van de eretitel van zijn functie worden toegekend.
Niets verzet zich tegen dit ontslag wegens oppensioenstelling.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 57 § 3,2° ;
- Wet van 28.12.2011 en het voorontwerp van wet houdende diverse
wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
(geschrapt) wordt met ingang van 01.01.2019 eervol ontslag verleend uit zijn functie van
deskundige (B1-B3).
Artikel 2:
Gunstig advies te verlenen inzake de aanvraag van belanghebbende en hem te
machtigen met ingang van 01.01.2019 zijn rechten op pensioen te laten gelden.
Artikel 3:
Betrokkene eveneens machtiging te verlenen tot het dragen van de eretitel van zijn
ambt.
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Selectieprocedure polyvalente onderhoudsmedewerkers (E1-E3).
Kennisname resultaten.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 werd het besluit genomen met
betrekking tot :

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie;
2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel;
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15.05.2018 beslist een
selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor
polyvalente onderhoudsmedewerkers (E1-E3).
Het college besliste tevens deze
procedure in te vullen via een aanwervingsprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 05.06.2018 en
26.06.2018 kennis genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de
kandidatenlijst vastgesteld.
Op zaterdag 20.10.2018 en zaterdag 27.10.2018 werden
respectievelijk de praktische en mondelinge proeven georganiseerd.

hiertoe

Uit het verslag van de selectiecommissie van 27.10.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven (in volgorde volgens de behaalde resultaten) en
dienen opgenomen te worden op de wervingsreserve :
- (geschrapt)
1.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen :
 Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°;
 De lokale Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Titel II,
hoofdstuk II de aanwerving en hoofdstuk III de selectieprocedure.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie van 27.10.2018 en stelt vast dat
volgende kandidaten geslaagd zijn in de selectieprocedure van polyvalente
onderhoudsmedewerkers (E1-E3), in volgorde volgens de behaalde resultaten :
- (geschrapt)
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Vaststellen wervingsreserve polyvalente onderhoudsmedewerkers (E1E3).

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 15.05.2018 beslist een
selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor
polyvalente onderhoudsmedewerkers (E1-E3).
Het college besliste tevens deze
procedure in te vullen via een aanwervingsprocedure.
Uit deze wervingsreserve kan zowel geput worden voor benoeming in statutair verband,
alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 05.06.2018 en
26.06.2018 kennis genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de
kandidatenlijst vastgesteld.
Op zaterdag 20.10.2018 en zaterdag 27.10.2018 werden
respectievelijk de praktische en mondelinge proeven georganiseerd.

hiertoe

Uit het verslag van de selectiecommissie van 27.10.2018 blijkt dat volgende kandidaten
geslaagd zijn in de selectieproeven (in volgorde volgens de behaalde resultaten) en
dienen opgenomen te worden op de wervingsreserve :
-

(geschrapt).

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06.11.2018 kennis
genomen van de resultaten van de 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 polyvalente
onderhoudsmedewerkers (E1-E3), ingaand op 27.10.2018 geldig voor een termijn van 3
jaar. In volgorde volgens de behaalde resultaten :
- (geschrapt)
2.

Uit deze wervingsreserve kan zowel geput worden voor benoeming in statutair verband,
alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling.

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
Communicatie
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Aanvraag receptie.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van een
receptie:
Vrijdag 21 december: huldeconcert Roland Coryn ‘80’ om 19 uur in CC het SPOOR.
Receptie om 20u30.
17

Aanvraag kadobonnen.

Het college,
Verleent goedkeuring aan de hierna vermelde aanvraag tot het bekomen van
kadobonnen:
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Zaterdag 10 november: Quiz De Geus: 20 kadobonnen van 5 euro. Prijsuitreiking om 22 uur in
VC De Geus.
Maandag 17 december: trofeeënavond Kingclub Duc De Brabant: 20 kadobonnen van 5 euro.
Prijsuitreiking om 19u15 in café Duc De Brabant.
Aanvraag uitbetaling toelage wijkfeestcomité Bistierland in Actie.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 30.10.2018 diende wijkfeestcomité Bistierland in Actie via het invulformulier zijn
aanvraag tot uitbetaling van hun toelage in. Ter verantwoording werden hierbij het
werkingsverslag en het financieel verslag ingediend van het betreffende activiteitenjaar.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Aan onderstaand wijkfeestcomité wordt de toelage toegekend:

Naam (wijk)feestcomité
Bistierland in Actie

Rekeningnummer
(geschrapt)

Bedrag toelage
500 euro

Artikel 2:
Geeft opdracht aan de financieel directeur om deze toelage uit te betalen.
DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Jeugd
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Rookvrije speelterreinen.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Stad Harelbeke komt op voor het recht van kinderen om op te groeien in een rookvrije,
gezonde en veilige omgeving. Daar horen ook rookvrije speel- en sportterreinen bij. Het
College van Burgemeester en Schepenen nam het engagement om:
 Tegen juni 2019 de speelterreinen die eigendom zijn van de stad rookvrij te maken.
 Daarna de eigenaars van andere speelterreinen in de stad op te roepen dit voorbeeld te
volgen.
 Daarna de sportterreinen die eigendom zijn van de stad rookvrij te maken.
 Daarna de eigenaars van andere sportterreinen in de stad op te roepen dit voorbeeld te
volgen.
Om de speelterreinen rookvrij te maken en dit zichtbaar te maken, wordt voorgesteld om
op elk speelterrein een bord te zetten met het label ‘Generatie Rookvrij’. Daarnaast wordt
voorgesteld om in te zetten op preventieve acties en bewustmaking omtrent het rookvrij
maken en houden van speelterreinen.
Vanuit de Jeugddienst wordt voorgesteld om niet met het standaard bord van ‘Generatie
Rookvrij’ te werken, maar een aangepast bord te maken; om volgende redenen:
 Op elk speelterrein moeten – conform de wetgeving op veiligheid van speelterreinen – de
contactgegevens van de uitbater van het speelterrein aangebracht worden. Op vandaag
gebeurde dit door kleine borden met de contactgegevens van de Jeugddienst. Vele van deze
borden zijn echter aan vervanging toe en op bepaalde pleintjes moeten deze nog geplaatst
worden. Vanuit de Jeugddienst lijkt het wenselijk dat het beter is om 1 bord te plaatsen in
plaats van 2 borden.
 Een bord dat aantrekkelijk is voor kinderen, zal meer opvallen dan een bord met enkel het
label ‘Generatie Rookvrij’ en zal dan ook meer bekeken worden.
Vanuit de communicatiedienst werden 3 voorstellen gemaakt van een dergelijk bord
waarin alle nodige zaken opgenomen worden. Deze worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen voorgelegd.
Vanuit de Jeugddienst gaat de voorkeur naar het eerste voorstel.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt de vraag gesteld om een
standpunt in te nemen omtrent de te plaatsen borden: al dan niet aangepaste borden en
indien aangepaste borden een keuze van voorstel.
Om deze redenen;

Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om niet het standaard bord
van ‘Generatie Rookvrij’ te gebruiken, maar een standaard bord waarop de gegevens die
verplicht aanwezig dienen te zijn meegenomen worden; zodat er maar één bord per
speelterrein dient geplaatst te worden.
Artikel 2:
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist te kiezen voor voorstel 1.
HUIS VAN WELZIJN
Huis van Welzijn
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Toeleider in diversiteit. Continuering januari 2019 - juni 2019.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de zitting van 7 maart 2017 stemde het college in met de opstart van het
intergemeentelijk project toeleider in diversiteit Harelbeke-Kuurne waarbij een toeleider
in diversiteit werd aangeworven voor 0,6 VTE (0,4 VTE Harelbeke en 0, 2 VTE Kuurne)
voor de periode van één jaar. Hiervoor werd maximaal de subsidie van de Vlaamse
Regering, Agentschap Binnenlandsbestuur, in het kader van de
vluchtelingenproblematiek ingezet. Mits positieve evaluatie zou het project met één jaar
worden verlengd.
Op 10 juli 2018 werd het project met akkoord van het college verlengd tot 31 december
2018 en gaf het college haar akkoord om een continuering met externe partners uit te
werken.
Deze continuering kent haar vorm in de toeleider van de stad/OCMW Roeselare die voor
een equivalent van 0,2 VTE aan stad Harelbeke zou worden gefactureerd voor de periode
januari 2019 tot eind juni 2019, hij werkt ondertussen een jaar als toeleider 0,8VTE in
Roeselare.
Met deze oplossing komen we tegemoet aan de kwalitatieve tekortkomingen die het
project tot nog toe heeft gekend. (geschrapt) oefent de job ook uit in Roeselare waardoor
hij erg vertrouwd is met de materie, woont te Harelbeke en is bekend met het Huis van
Welzijn en zijn medewerkers en een belangrijk pluspunt is zijn kennis van de Arabische
taal.
Op deze manier kan er een overdracht zijn van de huidige naar de nieuwe toeleider en
gaan de inspanningen die werden geleverd om het project bekend te maken niet
verloren.
Deze oplossing houdt een engagement van 6 maanden in. Op budgettair vlak spreken we
over een investering van € 3855,42.

Eind juni 2019 kent (geschrapt) zijn contract bij Roeselare een einde tenzij de nieuwe
ploeg in Roeselare daar anders over beslist.
Er wordt het college gevraagd voor Harelbeke eenzelfde overgangsperiode te voorzien
teneinde het project niet opnieuw van nul te moeten opstarten, gesteld dat de nieuwe
bestuursploeg ook de toeleider in diversiteit in zijn beleid wil opnemen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de tewerkstelling van de
Roeselaarse toeleider in diversiteit voor een equivalent van 0,2 VTE voor de periode
januari 2019 tot en met juni 2019.

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN
Milieu
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REG definitieve goedkeuring. September 2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
De milieudienst ontving de lijst van Infrax voor het bekomen van een subsidie voor het
rationeel energiegebruik bij een woning gelegen in Harelbeke.
Volgende aanvragen werden ingediend:
Omschrijving

Naam

Zonneboiler

(geschrapt)

Adres

Code

Gemeente

Rekeningnummer

Premie
250€

Bijgevolg kan voor elke aanvraag een subsidie worden toegekend gelijk aan het
toegekend bedrag van Infrax. (Afd. 2 - Artikel 3 van het subsidiereglement).
De milieudienst stelt voor om de hogervermelde subsidies toe te kennen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

Het gemeentedecreet, artikel 57 §1

Verwijzend naar volgende beslissing:
-

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

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

Naam

Zonneboiler

(geschrapt)

Patrimonium

Adres

Code

Gemeente

Rekeningnummer

Premie
250€
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Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid
van werken. Machtiging.

(geschrapt)
DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN
Burgerzaken
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Ambtshalve schrapping uit het bevolkings- en het vreemdelingenregister.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Uit politieverslagen blijkt dat
(geschrapt)
sedert meerdere maanden niet meer aan te treffen zijn op het adres waarop zij
ingeschreven zijn.
De exacte verblijfplaats is niet gekend en er is geen melding bij het departement burger
en welzijn dat betrokkenen momenteel opgesloten zijn in een Belgische gevangenis.
Er is bijgevolg reden om hen ambtshalve af te voeren overeenkomstig het K.B. van
16.07.1992, betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, Hoofdstuk
II, art.8. Het gaat om een collegebevoegdheid.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- het K.B dd. 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister, inzonderheid Hoofdstuk II, art. 8.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Enig artikel:
(geschrapt)
worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van
Harelbeke.
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Voorlopige inschrijving Damweg 11. Kennisname.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het nieuwe artikel 1, §1 1°, tweede lid van de voormelde wet van 19 juli 1991 bepaalt dat “De personen die zich
vestigen in een woning waarin permanente bewoning niet is toegelaten om redenen van veiligheid, gezondheid,

urbanisme of ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde gerechtelijke of administratieve
instantie, door de gemeente enkel voorlopig kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Hun
inschrijving blijft voorlopig zolang de hiertoe bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie geen beslissing
of maatregel heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand. De
voorlopige inschrijving neemt een einde zodra de personen de woning hebben verlaten of een einde wordt
gesteld aan de onregelmatige toestand”.
De huidige termijnen van 3 maanden en 3 jaar waarover de gemeentebesturen beschikten om administratieve
en/of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze ongewenste bewoning, worden geschrapt.
De voorlopige inschrijving blijft dus voorlopig zolang de hiertoe bevoegde administratieve of gerechtelijke
instantie geen enkele beslissing heeft genomen om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige
toestand.
Deze bepaling is enkel van toepassing op de voorlopige inschrijvingen uitgevoerd vanaf
1 januari 2016.
In augustus 2018 is volgende voorlopige inschrijving opgestart:
Op 29 augustus 2018 is een voorlopige inschrijving opgestart voor mejuffrouw Ichim Andreea-Alexandra voor
Damweg 11 in Harelbeke. De moeder van betrokkene, Ichim Angelica, heeft een verklaring ondertekend en
kennis genomen van de voorlopige inschrijving omdat dit een ongeschikte woning is.
Departement Grondgebiedszaken werd hiervan op de hoogte gesteld.
Het onderzoek van adresverandering werd positief bevonden door de wijkagent.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de voorlopige inschrijving van:
-

(geschrapt)

Het Departement Grondgebiedszaken is op de hoogte gesteld van deze onregelmatige toestand.

DEPARTEMENT VRIJE TIJD
Sport
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Energietoelage Sint-Pieters Bosseniers 2de periode 2018.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
In de gemeenteraad van 18 december 2017 werd het reglement vastgesteld i.v.m. de
energietoelage betreffende de stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun
eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke, die aangesloten zijn bij

de KBVB en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke en voor de
clublokalen van de Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers.
Voor de Sint-Pieters Bosseniers kan er voor de tweede periode van 2018, op basis van de
door hen verstrekte gegevens, een tweede tussenkomst geschieden.
De sportdienst heeft de berekening gemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

GD art. 57 § 1

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het schepencollege gaat akkoord met de door de sportdienst opgestelde berekening van
de energietoelage voor het gebruik van de tweede periode van 2018 aan Sint-Pieters
Bosseniers voor het bedrag van 652,30 euro.
Artikel 2:
Aan de financieel directeur wordt gevraagd het bedrag van 652,30 euro te betalen aan
Sint-Pieters Bosseniers op rekeningnummer (geschrapt).

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 5 november 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 30/10/2018 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 15.30 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Burgemeester
Alain Top

