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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 17 september 2020

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2019162051

Referentie provincie: OMBER-2020-0355

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het aanleggen van een 
dorpspark, op een terrein gelegen te Kerkstraat 29/Kerkstraat 37, 2240 Zandhoven, met 
kadastrale omschrijving afdeling 5, sectie A, nrs. 75 D 2, 73 L 2, 69 G 2, 78 D 0, 73 G 2 
door: 

 College van burgemeester en schepenen van Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 
Zandhoven;

 Luc Van Hove, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven;
 Annick Smeets, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven heeft op 27 april 2020 een 
vergunning afgeleverd.

Tegen dat besluit hebben volgende personen een beroep ingediend bij de deputatie van 
de provincie Antwerpen op 29 mei 2020:

 Mens - De Witte, Vogelzangstraat 37, 2240 Massenhoven
 Lambaerts - Lembrechts, Vogelzangstraat 45, 2240 Massenhoven
 Maria Kets, Vogelzangstraat 27, 2240 Massenhoven
 Hedhili - Sliti, Vogelzangstraat 26, 2240 Massenhoven
 Agnes Der Kinderen, Vogelzangstraat 23, 2240 Massenhoven
 Maria Naedts, Vogelzangstraat 25, 2240 Massenhoven
 Boen - Van looy, Vogelzangstraat 12, 2240 Massenhoven
 Patrick Van de Peer, Vogelzangstraat 59, 2240 Massenhoven
 Elke De Wolf, Hogeweg 8, 2240 Massenhoven
 Kirsten De Wolf, Hogeweg 10, 2240 Massenhoven
 Mathe - Dubbeld, Kerkstraat 31A/1, 2240 Massenhoven
 Marie-Louise Verboven, Kerkstraat 66, 2240 Massenhoven
 Ann Boen, Kerkstraat 31A3, 2240 Massenhoven
 Steenbakkers - Wellens, Vogelzangstraat 57, 2240 Massenhoven
 Lamberts - Van Son, Vogelzangstraat 35, 2240 Massenhoven

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 juni 2020.

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 13 januari 2020

De vergunningsaanvraag omvat enkel stedenbouwkundige handelingen.

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de herinrichting van een bestaand park gelegen tussen de straten 
Kerkstraat, Vogelzangstraat, Hoge Loop en Korenbloemstraat. Het totale gebied heeft 
een oppervlakte van 15.925m².  Het grootste deel bestaat uit grasland. In het zuiden 
bevindt zich een sportveld. Ten oosten van het park is een kerk gelegen met 
daaromheen een kerkhof. Daaraan palend bevindt zich het oude gemeentehuis met 
parking. De ontwikkeling van deze parking maakt deel uit van een aparte projectfase en 
ligt niet voor bij de voorliggende aanvraag.

Voorliggende aanvraag omvat het heraanleggen van het parkgedeelte zelf en de zone 
rondom rond de kerk. Er worden bomen gerooid en heraangeplant, er worden 
verhardingen weggehaald en heraangelegd. Er wordt een verharding (rondweg) voorzien 
rondom de kerk die aansluit op de Kerkstraat. Er wordt ook bijkomende 
parkeergelegenheid voorzien. Centraal wordt een natuurtuin aangelegd, waar een pad 
doorheen slingert. Aan weerszijden zijn groenzones met zitbanken. Verder worden 2 
speelheuvels voorzien met speeltoestellen. In het westelijke gedeelte wordt een wadi 
aangelegd. Ook centraal wordt er een wadi voorzien.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

 18/02/1985: vergunning voor het vergroten van een schoolgebouw
 07/05/1991: vergunning voor het uitbreiden van de pastorij met bureel en 

vergaderzaal na afbraak berging
 17/02/2004: weigering van de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw
 30/03/2012: vergunning voor het rooien van een boom
 15/10/2018: vergunning voor het vellen van 30 bomen 

Tegen de vergunning van 15 oktober 2018 werd beroep (OMBER-2018-0375 en 
OMBER-2018-0381 ingesteld waarna de aanvraag werd ingetrokken. Het beroep werd 
om die reden zonder voorwerp verklaard. 
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BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
verleend.

Volgende voorwaarden (en lasten) werden opgelegd: 

1. De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en goedgekeurde 
plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;

 Geen beplanting ter hoogte van het paadje en het poortje bij de woning 
Vogelzangstraat 39.

 Zijtak ter hoogte van Vogelzangstraat 41 voorzien op 5m.
 Behoud van leilinden in de aanplanting tussen de nieuwe weg en de kerk.
 Binnen de zone van 5m naast de Hoge Loop geen verlichtingspaaltjes te plaatsen.

2. De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van beschadiging 
en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn aanhorigheden.

3. Het naleven van het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013.

4. Het strikt naleven van de adviezen in het bijzonder het advies van pidpa–riolering dat 
stelt:

“Wegenis rond de kerk: hier zal een deel worden opgebroken, een deel heraangelegd 
en een nieuw deel aangelegd: Voor de wegenis rond de kerk dienen de nodige 
typedwarsprofielen aangeleverd te worden en voorgelegd te worden aan Pidpa-
Riolering. Zo dient de volledige opbouw van de wegenis zodanig voorzien te worden 
dat deze infiltreerbaar is zowel de bovenbouw als de (onder)fundering. Er worden dus 
geen kolken, aquadrains of andere afvoermogelijkheden toegelaten voor het 
regenwater. Het sportplein wordt voorzien van een drainage. Deze drainage wordt 
aangesloten op wadi 2. De overloop van wadi 2 dient aangesloten te worden op wadi 
1 en de overloop van deze wadi 1 dient aangesloten te worden op de bestaande 
riolering in de Kerkstraat. Dit dient aangepast te worden. Deze aansluiting dient 
aangevraagd te worden bij Pidpa-riolering. De beide wadi’s (wadi 1 en wadi 2) dienen 
10cm dieper uitgevoerd te worden en deze dienen beide voorzien te worden van een 
inlaatkolk op 10cm onder het maaiveld die zal fungeren als overloop van de wadi. ( 
technisch voorstel voor akkoord over te maken aan Pidpa-riolering).”

5. In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te doen bij 
de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en waarderingen via de 
daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het kadastraal inkomen van het gebouw 
te bepalen.

6. Het melden van de start en het einde van de werken aan het gemeentebestuur via 
het omgevingsloket of via de daarvoor bedoelde meldingsformulieren van de 
gemeente.
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De motivering van het schepencollege luidt (samengevat) als volgt: 

De aanvraag is gelegen in woongebied en parkgebied.

De aanvraag is gelegen in het BPA 'Dorp-West nr. 1 herziening' van 5 april 2005. De 
aanvraag wijkt op volgende punten af van het BPA:

 artikel 0.2.7 Vellen van bomen: de ontbossing en het vellen van bomen kan slechts 
worden toegelaten voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van 
de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen.

 artikel 9 Groene ruimte: aanleg groene ruimte door behoud van de bestaande 
beplanting en door verdere aanleg ervan bij middel van hoogstammige loofbomen. 
Alle constructies met uitzondering van het prieel zijn verboden. Dit prieel mag  
herbouwd worden.

Er worden wel degelijk bomen gerooid en er worden verhardingen aangelegd. De 
bestaande beplanting wordt niet behouden en de groene ruimte wordt niet volledig 
beplant met hoogstammige loofbomen.

Er wordt met toepassing van artikel 4.4.4 VCRO een afwijking gevraagd in functie van 
sociaal-cultureel of recreatief medegebruik, dit om een dorpspark te realiseren. Er is nog 
steeds een groene ruimte en de opzet van het BPA komt niet in het gedrang.

Er is een positieve gemeenteraadsbeslissing over de zaak der wegen van 26 maart 2020 
aangaande het tracé van de wegen in het dorpspark waarbij een paadje werd aangepast 
dat uitkomt op de Vogelzangstraat 41. Dit paadje moet voorzien worden op 5m.

Het ontwerp is opgesteld aan de hand van het geldende BPA. Het BPA voorzag een 
groene ruimte centraal in Massenhoven, die een overgang is van de recreatiezone aan de 
kerk naar het achterliggende bos van het domein Montens.

De visie van het BPA is terug te vinden in het concept van het dorpspark 
waar verschillende zones met een eigen karakter worden voorzien: een  
evenementenzone in het centrum met onder andere de sportgazon, een speelzone met 
speeltoestellen dat de overgang vormt van de evenementenzone naar de natuurlijke 
zone die aansluit bij achterliggende bos.

Door de verschillende zones en de verscheidenheid aan groenaanplantingen zal het 
inpassen in de omgeving. Het park is beperkt in oppervlakte en staat voornamelijk ten 
dienste van de inwoners van Massenhoven en moet hun leefomgeving verbeteren. Het 
betreft hier geen grootschalig dorspark dat inwoners van buitenaf zal aantrekken maar 
een gemeentelijk dorpspark.

In bestaande toestand is het dorpspark momenteel een open groene ruimte waar bomen 
in voorkomen maar tevens ook veel verharding. Met de aanleg van de dorpspark wordt 
getracht om de omgeving van de kerk te verbinden met het bos van
Montens met een dorpspark waar verschillende zones in zijn voorzien met elks zijn eigen 
karakter.

Met de aanleg van het dorpspark wordt een groot gedeelte onthard en is er meer ruimte 
voor groenaanplantingen en waterinfiltratie. Dit is bevorderlijk voor het groene karakter 
van de omgeving. Het feit dat er bomen geveld worden niet voor de oprichting van 
gebouwen en ook niet worden gecompenseerd door evenveel nieuwe bomen zal er een 
impact zijn, doch door de verscheidenheid aan groenvoorzieningen zoals gazon, bomen, 
beplanting, … zal er juist meer beleving worden gecreëerd en zal dit een meerwaarde zijn 
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voor omgeving. De soort bomen is specifiek gekozen op basis van zijn sierwaarde. Door 
het verwijderen van bepaalde bomen is het park opener en zal er meer verbinding zijn 
met het achterliggende bos van Montens. Gezien zijn functie als dorpspark is het 
aanvaardbaar om een aantal bomen te vellen in het kader van een groter dorpspark. Het 
extra groen dat wordt voorzien zal het groene karakter versterken.

Om de impact ter hoogte van de parking aan het oud gemeentehuis te beperken zullen 
de leilinden wel behouden blijven of opnieuw worden aangeplant. Om het dorpspark goed 
doorwaadbaar te maken wordt een pad in beton voorzien,  kronkelend door het park. Op 
die manier heeft het eerder een recreatieve functie dan een snelle 
fietsverbindingsfunctie. Het vormt wel de verbinding vanuit de kerk naar het 
achterliggende bos van Montens. De toegangen/oversteken vanuit de verschillende 
straten blijven ook behouden zodat het park goed doorwaadbaar is. Om ze beter 
toegankelijk te maken worden hier grindpaden voorzien. Door het doortrekken van de 
kasseiweg tot aan de Kerkstraat ter hoogte van parking wordt een eenrichtingstraat 
gecreëerd wat veiliger is voor de gebruikers, zeker ter hoogte van de school waar een 
P&R kan voorzien worden. Ondanks de verhardingen is er nog voldoende groenaanleg in 
het plangebied.

Er worden een nieuwe sportgazon, nieuwe speeltoestellen en natuurlijke speeltoestellen 
zoals een speelheuvel geplaatst om het recreatief karakter te ondersteunen. Deze  
constructies worden zo ingeplant dat ze geen visuele hinder veroorzaken voor 
aangelanden. De sportgazon kan tevens dienst doen als overloopparking.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPERS

Beroepschrift

Het beroepschrift van Mens - De Witte, Lambaerts – Lembrechts, Maria Kets, Hedhili – 
Sliti, Agnes Der Kinderen, Maria Naedts, Boen - Van looy, Patrick Van de Peer, Elke De 
Wolf, Kirsten De Wolf, Mathe - Dubbeld, Marie-Louise Verboven, Ann Boen, Steenbakkers 
- Wellens, Lamberts - Van Son luidt (samengevat) als volgt:

Er werd geen antwoord geboden op de fundamentele bezwaren tijdens het openbaar 
onderzoek, enkel beperkte aanpassingen werden doorgevoerd.

De te kappen bomen worden onvoldoende gecompenseerd. Slechts 20 van de 50 bomen 
worden vervangen. Dit is geen consistent gemeentelijk beleid en strijdig met het BPA.

Bovendien werd gekozen voor uitheemse bomen, waarmee de beoogde vergroening van 
het park onvoldoende bereikt wordt.

Er worden onnodige verhardingen voorzien. Er wordt een 2m breed betonnen pad door 
het park aangelegd. Beton is geen aanvaardbaar materiaal bij een vergroeningsproject. 
Voor het doortrekken van de weg rond de kerk moeten eveneens bomen sneuvelen. Dit 
gaat in tegen de verhardingsstop in Vlaanderen. De aanleg van de rondweg is bovendien 
overbodig, er gaan maar 100 kinderen naar de school waarvan er maar een deel te voet 
gaan.
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De verkeersveiligheid wordt niet opgelost door de kasseiweg rond de kerk, er ontstaat 
zelfs een nieuwe verkeersonveilige situatie door extra verkeersbewegingen. De geplande 
rijweg kruist twee maal de geplande wandelweg binnen een afstand van 40m en twee 
maal  het bestaande voetpad in de Kerkstraat. De gepland kiss- en ride is enkel 
bruikbaar bij het afzetten van kinderen aan de school. Bij het ophalen van kinderen is dit 
geen oplossing.

Door de aanleg van bijkomende weg rond de kerk en wandelweg verdwijnen er 
parkeerplaatsen, die nochtans intensief gebruikt worden. De oplossing om het nieuwe 
gazon in het park dan maar te gebruiken als parking is strijdig met de opzet van deze 
groene zone die gebruikt wordt door de kinderen tijdens de speeltijd en als sportterein.

Aanvullende nota

Op 4 september 2020 heeft Kris Mens (beroeper) een aanvullende nota neergelegd 
(opgeladen via het omgevingsloket) met bijkomende argumentatie, foto’s en impressies. 

De nota gaat in op volgende onderdelen/aspecten van de aanvraag:

 de hinder en de nadelige gevolgen voor de omgeving;
 het aantal te vellen bomen;
 de aard van en de hoeveelheid verhardingen;
 de verkeersveiligheid in de omgeving;
 de inrichting van het speelplein/overloopparking.

AANVRAGER

Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven is vergunningsaanvrager. 

Namens de aanvrager werd op 3 september 2020 een nota neergelegd (opgeladen via 
het omgevingsloket) met aanvullingen in het kader van de beroepsprocedure.

In de nota wordt opgemerkt dat de beroeper Kris Mens een aantal mensen zou 
vertegenwoordigen en deze personen aanhaalt. Er is nochtans geen sprake van een 
uitdrukkelijk mandaat, derhalve is er maar één beroeper.

Deze beroeper heeft een woning aan de Vogelzangstraat 37 die niet rechtstreeks paalt 
aan het dorpspark, maar wel aan één van de trage wegen die naar het park leiden. Hij 
kan mogelijk hinder ondervinden tijdens de aanlegwerken van het park, maar hij heeft 
geen hinder van de rondweg rond de kerk, die zal gebruikt worden door de bewoners van 
de Kerkstraat, de parochiezaal en de school. Deze weg is deels reeds bestaande en wordt 
reeds gebruikt. De trage weg die hiervoor vermeld wordt bestaat ook reeds. Door de 
heraanleg is het mogelijk dat deze frequenter zal gebruikt worden (beter zichtbaar), doch 
het is geen wandelpad op een wandelroute en zal haar lokale karakter behouden. Dit zal 
niet leiden tot bovenmatige hinder voor deze beroeper.

Het openbare onderzoek werd correct georganiseerd en doorlopen. Het geven dat niet 
alle bezwaarschriften werden bijgetreden of geleid hebben tot voorwaarden of 
aanpassingen is een discretionaire bevoegdheid van het college.
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Wat betreft het kappen van de bomen: 35 bomen zijn naaldbomen ter hoogte van 
Kerkstraat 35. Er worden ook 28 leilindes op de parking gerooid, deze kunnen niet 
beschouwd worden als hoogstambomen. Er is omwille van de bezwaarschriften voor 
gekozen om een deel van deze leilinden toch te behouden. De naaldbomen aan de 
Kerkstraat 35 worden weggehaald omwille van hun slechte toestaand, deze staan te dicht 
tegen elkaar, waardoor ze niet kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Het achterste 
deel van het park dat ingericht zal worden als natuurtuin wil men beter zichtbaar worden, 
de bomen hinder de verbinding tussen het dorpspark en het achtergelegen bos. De 
bewoner van de Kerkstraat 35 is bovendien voorstander van het verdwijnen van deze 
dennen, dienst tuin zal een betere lichtinval krijgen.

ADVIEZEN1

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig (zie bestreden beslissing)

Provincie, dienst integraal waterbeheer (DIW)

Tijdens de beroepsprocedure: niet ontvangen. 

Agentschap natuur en bos (ANB)

Tijdens de beroepsprocedure: gunstig advies ontvangen op 29 juni 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 De aanvraag omvat geen ontbossing.  Dit advies wordt verder verstrekt door het 
Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: Artikel 35, §4 
besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015    Op basis van het 
dossier dat ter advies is voorgelegd, stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat 
de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig 
geadviseerd. 

 Opmerking soortenbesluit: Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en 
vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit 
van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de 
vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij 
het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór 
men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten 
van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het 
werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het 
gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos 
via het algemeen e-mail adres van AVES.

Pidpa-riolering:

Tijdens de beroepsprocedure: gunstig advies ontvangen op 29 juni 2020

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

Voor de wegenis van de kerk dienen de nodige dwarsprofielen te worden aangeleverd en 
voorgelegd aan Pidpa-riolering. Zo dient de volledige opbouw van de wegenis zodanig 
voorzien te worden dat deze infiltreerbaar is, zowel de bovenbouw  als de 
onderfundering. Er worden dus geen kolken, aquadrains of andere afvoermogelijkheden 
toegelaten voor het regenwater.

De rioolaansluiting van ‘het plein voor school’ dient opgebroken te worden en correct 
afgesloten te worden.

Het sportplein wordt voorzien van een drainage. Deze drainage wordt aangesloten op 
wadi 2. De overloop van wadi 2 dient aangesloten te worden op wadi 1 en de overloop 
van deze wadi 1 dient aangesloten te worden op de bestaande riolering in de Kerkstraat. 
Dit dient aangepast te worden. Deze aansluiting dient aangevraagd te worden bij Pidpa-
riolering.

De beide wadi’s (wadi 1 en wadi 2) dienen 10cm dieper uitgevoerd te worden en deze 
dienen beide voorzien te worden van een inlaatkolk op 10cm onder het maaiveld die zal 
fungeren als overloop van de wadi (technisch voorstel voor akkoord over te maken aan 
Pidpa-riolering).

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag: voorwaardelijk gunstig.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 100 bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren 
luiden (samengevat) als volgt: 

 steriel stadspark past niet in de omgeving;
 betonnen voetweg trekt gemotoriseerd verkeer aan en is niet inpasbaar, tegen 

betonstop;
 wateroverlast van extra verhardingen;
 er worden meer bomen gekapt dan dat er terug heraangeplant wordt, aanplant door 

uitheemse bomen;
 extra kasseiweg is te smal en zorgt voor extra verkeersbewegingen en 

verkeersonveiligheid;
 parkeerplaatsen verdwijnen;
 kan bestaand poortje en klinkerpad niet behouden worden dat uitkomt in park maar 

ten dienste staat van woning;
 onveilige situatie ter hoogte van Vogelzangstraat 41;
 afbraak betonnen tafel;
 hoogstammige boom doet uitzicht op kerk verminderen;

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een 
beroep, er niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande 
administratieve procedure werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen 
haar beslissing verantwoorden. De wijze waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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 aanduiding voorzien voor springkastelen;
 vraag tot snoeien en vellen van bomen in de zijpaadjes;
 er ontbreken snedes;
 de wadi’s zijn gevaarlijk;
 er is geen aansluiting op het jaagpad (fietsostrade);
 de paden tussen de achtertuinen hebben enkel de bedoeling om af te sluiten, er werd 

niet aangesloten op doorgaande wegen;
 vraag tot behoud bomen zijpaadjes;
 zijtakken werden door vliegas opgehoogd omdat ze radioactief zijn;
 extra paden verbetert de toegankelijkheid waardoor de onveiligheid ook stijgt;
 toename drukte, onrust, verstoring natuurlijk karakter;
 Massenhoven moet geen toeristische attractie worden;
 al negatieve ervaringen geweest met kappen van bomen in Massenhoven;
 nu al overlast van parkeren in de omgeving, vraag om enkel bewonersparkeren toe te 

staan.

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op  15 september 2020 werden volgende personen gehoord door de deputatie: 
 Lucas van Hove, Sarah Moeyersoons, namens gemeente
 Kris Mens, Peter Lamberts, betrokken publiek

BEOORDELINGSKADER

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten3.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Het project is volgens het gewestplan ‘Turnhout’, goedgekeurd op 30 september 1977, 
deels gelegen in parkgebied en deels in woongebied.

3 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
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Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig 
ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie 
kunnen vervullen.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Het ontworpen dorpspark is verenigbaar met deze bestemmingsvoorschriften. Een park is 
complementair met een dorpskern en de woonfunctie van de omgeving. Het is een 
ruimte met een sociale functie waar de bewoners van Massenhoven alleen of samen met 
anderen kunnen ontmoeten, verblijven, verpozen, ontspannen, vrije tijd doorbrengen, 
sporten, wandelen en fietsen. De zone van de aanvraag betreft nu reeds een toegankelijk 
en doorwaadbaar park, aangelegd met groen en sportinfrastructuur. Momenteel bestaat 
de site voornamelijk uit grasland met bomen, een verhard sportveld en de kerkomgeving 
met de kerk zelf. Met voorliggende aanvraag wordt de volledige zone heringericht en 
opgewaardeerd tot een hedendaags park, met als doel de woon- en leefkwaliteit van de 
omgeving te verhogen. De huidige functie wijzigt niet. Fase 2 maakt géén deel uit van 
voorliggende aanvraag.

Het project is niet in overeenstemming met de voorschriften van het geldende 
bijzonder plan van aanleg (BPA) maar er kan op een geldige wijze afgeweken 
worden op basis van artikel 4.4.4 VCRO en artikel 4.4.7 VCRO.

Het project is gelegen binnen het BPA ‘nr.1 - Dorp-West, herziening’, goedgekeurd op 5 
april 2005, en situeert zich in een ‘zone voor recreatie’, ‘zone voor groene ruimte’, ‘zone 
voor openbaar nut en ‘zone voor openbare wegenis’. 

Hieronder wordt het betreffende deel van het grafisch plan van het BPA weergegeven:



11
OMBER-2020-0355

De aanvraag is niet in overeenstemming met de volgende voorschriften:

 Art. 0.2.7 vellen van bomen:

De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegelaten voor zover 
zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen 
van toegang tot die gebouwen.

 Art. 9 groene ruimte

9.1 - aanleg groene ruimte door behoud van de bestaande beplanting en door 
verdere aanleg ervan bij middel van hoogstammige loofbomen

9.2 - alle constructies verboden met uitzondering van het bestaande prieel. Dit prieel 
mag herbouwd worden.

De aanvraag wijkt af van deze voorschriften in die zin dat er bomen worden geveld 
zonder dat dit noodzakelijk is voor de oprichting van gebouwen of het nemen van 
toegang tot die gebouwen en dat de bestaande beplanting verdwijnt.

Met toepassing van artikel 4.4.4 VCRO kunnen deze afwijkingen worden toegestaan. 
Artikel 4.4.4 VCRO bepaalt immers:

§ 1. In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op 
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het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact 
de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen.

Voorliggende aanvraag beoogt een verwezenlijking van de bestemming. Alle groenzones, 
verhardingen en speeltuigen worden voorzien om de onderliggende bestemmingen (‘zone 
voor recreatie’, ‘zone voor groene ruimte’, ‘zone voor openbaar nut en ‘zone voor 
openbare wegenis’) te realiseren. Samen vormen deze zones een aangesloten geheel in 
de vorm van een publiek toegankelijk en doorwaadbaar ‘dorpspark’.

De hierboven besproken afwijkingen kaderen in het sociaal-culturele en recreatieve 
medegebruik van dat dorpspark. Waar er bomen worden geveld en bestaande beplanting 
verdwijnt, gaat het om ingrepen die nodig zijn voor het realiseren van  speelheuvels en 
speeltuigen, een evenementenzone, een sportgazon met voetbalveld, een 
evenemententuin rond het zogenaamde ‘tettenkot’ en een fiets- en wandelpad dat dwars 
door de site zal lopen. Al deze ‘voorzieningen’ maken van het dorpspark een sociale en 
recreatieve zone ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, verblijven, 
verpozen, ontspannen, vrije tijd doorbrengen, sporten, wandelen en fietsen.

De algemene bestemmingen van de zones van het BPA komen hierbij niet in het 
gedrang. In de ‘zone voor groene karakter’ bijvoorbeeld voorziet het ontwerp 
overwegend groen en is het aandeel (half)verhardingen beperkt. Het speelveld, de 
evenementenzone en de sportgazon bijvoorbeeld realiseren dan weer de onderliggende, 
recreatieve bestemming.

Er kan een vergunning worden verleend voor het vellen van de bomen voor zover het 
vellen noodzakelijk is voor het realiseren van de socio-culturele en recreatieve functie 
van het park. Hieronder zal worden toegelicht welke bomen hiervoor in aanmerking 
komen. Op sommige plaatsen zal worden voorgesteld om bomen toch te behouden of te 
voorzien in een compensatie.
 
Er worden 50 bomen en 28 leilindes geveld. Wat de leilindes betreft heeft de gemeente 
uiteindelijk beslist deze grotendeels te behouden (tussen de nieuwe weg en de kerk). 

Tot de 50 bomen behoren 35 naaldbomen die in een groep bij elkaar staan aan het einde 
van de doodlopende Kerkstraat, ter hoogte van Kerkstraat 35:
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Volgens de bijkomende nota (neergelegd op 3 september 2020) van de gemeente staan 
deze naaldbomen (zie onderstaande foto’s) te dicht opeen waardoor ze niet goed kunnen 
uitgroeien en hun natuurwaarde beperkt is. Dit standpunt kan worden bijgetreden en het 
rooien van de sparren kan aanvaard worden. 

Echter, gelet op de geest van het BPA waarbij de nadruk gelegd wordt op behoud van het 
bestaande groen en zelfs eventueel uitbreiden met hoogstambomen, dienen op deze 
locatie opnieuw inheemse loofbomen voorzien te worden met plantmaat 18/20. Opnieuw 
35 bomen aanplanten is onmogelijk, er is daarvoor niet genoeg ruimte. Het is beter in te 
zetten op een kwaliteitsvolle aanplant die naar behoren kan uitgroeien. Daarom kan de 
heraanplant beperkt worden tot 3 hoogstambomen.
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De overige 15 te kappen loofbomen staan verspreid op de site. Een aantal daarvan wordt 
gerooid om het fiets- en wandelpad te kunnen verwezenlijken waarvan het tracé reeds 
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De kapping van deze bomen is verantwoord 
op voorwaarde dat een heraanplant gebeurt. De boom die zich momenteel onderaan links 
naast het sportveld bevindt en de boom ter hoogte van de toekomstige glijbaan dienen 
eveneens behouden te blijven aangezien deze de uitvoering van het project niet 
hinderen. De inplanting van de speeltoestellen moet zich aanpassen aan het bestaande 
bomenbestand en niet omgekeerd. Het dossier bevat geen argumentatie voor de kap van 
deze bomen.

De bomen aan de ‘uitgang’ van het park ter hoogte van de Vogelzangstraat (pijpenkop) 
dienen behouden te worden, behalve de bomen die moeten wijken voor het fiets- en 
voetpad. Er worden daar 4 bomen gekapt terwijl er slechts één de uitvoering van het pad 
verhindert. De argumentatie van de gemeente dat de uitloper van het park zodoende 
meer open wordt naar het aanpalende bos wordt niet gevolgd. Er kan enkel afgeweken 
worden van het kapverbod, wanneer dit in functie staat van de verwezenlijking van de 
socio-culturele en recreatieve functie.

Onderstaand bewerkt plan ‘afbraak’ geeft met blauwe omcirkeling de te behouden bomen 
weer. De oranje cirkel duidt het dennenbosje aan
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In het aanvraag zelf worden 10 nieuwe loofbomen voorzien. In combinatie met de 3 te 
behouden bomen (blauwe cirkels) en 3 extra hoogstambomen (ter hoogte van het 
dennenbosje) is er sprake van een kwalitatieve aanplanting.

Alle nieuw aan te planten hoogstambomen dienen van een inheemse soort te zijn. Dit 
kan als vergunningsvoorwaarde worden opgelegd.

De bijkomende heraanplant ter hoogte van het dennenbosje wordt hieronder aangeduid.
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Het fietspad wordt reeds voorzien in het BPA maar wordt in praktijk net iets meer 
kronkelend aangelegd. Dit geeft een meer dynamische parkbeleving. Omdat de 
inplanting van het pad licht afwijkt van het BPA wordt ook toepassing gemaakt van 
artikel 4.4.7 VCRO m.b.t. afwijkingen in functie van handelingen van algemeen met een 
beperkte ruimtelijke impact:

§ 2. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk 
beperkte impact hebben, mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften 
en verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk 
beperkte impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een wijziging 
of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg 
hebben.

Artikel 3 van het bijhorende uitvoeringsbesluit bepaalt verder als volgt:

§ 1. De volgende handelingen zijn handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk 
beperkte impact hebben als vermeld in artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De handelingen hebben betrekking op :
1° de aanleg, wijziging of uitbreiding van openbare fiets-, ruiter- en wandelpaden, en 
andere paden voor de zwakke weggebruiker;
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Wat betreft de overige wegenissen en parkeerplaatsen, wordt geconstateerd dat deze 
gelegen zijn binnen de zone voor openbare wegenis van het BPA.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterverordening. 

De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een overstromingsgebied.

De wadi’s zorgen voor ruime infiltratiemogelijkheden binnen de parkzone. Er wordt een 
aanzienlijke hoeveelheid aan bestaande verharding gesupprimeerd. Het water van het 
betonnen wandelpad kan vrijelijk in de aangrenzende groenzone lopen. De overige 
verharding is waterdoorlatend. De aanleg van dit park zal dan ook een zeer geringe 
impact hebben op het watersysteem.

De bijkomende voorwaarden opgelegd in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt 
nageleefd te worden.

WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het ogenblik 
van de aanvraag reeds bestaat.

De aanvraag omvat de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 
gemeenteweg, waarvoor de gemeenteraad bevoegd is. 

Het gaat om het wegentracé dat voorzien wordt binnen het geplande dorpspark (fiets- en 
wandelpad met zijtakken) en rondom rond de kerk. De gemeenteraad keurde in zitting 
van 26 maart 2020 het tracé van de wegen goed met een aanpassing van het paadje dat 
uitkomt ter hoogte van Vogelzangstraat 41 (op te schuiven tot 5m van de oprit van 
Vogelzang 41).

De gemeenteraad kiest er expliciet voor om het wegdek van het wandel- en fietspad in 
beton te voorzien, een kwaliteitsvol en slijtvast materiaal dat toelaat het park maximaal 
toegankelijk te maken voor alle zachte weggebruikers. Deze keuze kan worden 
bijgetreden. De smalle wandel- en fietsinfrastructuur kronkelt doorheen het park en heeft 
een lokaal karakter, bedoeld om het park te doorwaden en een doorsteek te maken van 
het dorpscentrum/de kerkomgeving naar de woonwijk en andersom. De keuze voor 
beton wijzigt niets aan het lokale karakter en heeft enkel als bedoeling om de levensduur 
en toegankelijkheid van de padenstructuur te verlengen.

FUNCTIE

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van functionele 
inpasbaarheid.

Het dorpspark is verzoenbaar met de bestemmingen van de zones van het BPA, waarvan 
de voorschriften worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te 
geven.
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Het park situeert zich pal in het centrum van Massenhoven en strekt zich uit tussen een 
bestaande woonwijk, een school, een parochiezaal en de kerk met zijn omgeving. De 
voorzieningen (speelheuvels en speeltuigen, een evenementenzone, een sportgazon met 
voetbalveld, een evenemententuin rond het zogenaamde ‘tettenkot’ en een fiets- en 
wandelpad dat dwars door de site zal lopen) van het park zijn eigen aan een dorpskern 
en vormen een aanvulling op de omliggende functies. Ze maken van het dorpspark een 
sociale en recreatieve zone ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
verblijven, verpozen, ontspannen, vrije tijd doorbrengen, sporten, wandelen en fietsen. 
De voorzieningen zijn eerder kleinschalig te noemen, op maat van de relatief kleine 
dorpskern van Massenhoven. Het dorpspark heeft vanuit die invalshoek een lokaal 
karakter, is gericht op de nabije omgeving en hierdoor complementair.

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van de schaal, 
het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen.

Vele bestaande verhardingen worden verwijderd. Het ontwerp voorziet slechts zachte 
ingrepen in het landschap. Door het verwijderen van de verhardingen is er sprake van 
een welgekomen vergroening van de omgeving. Het centrale pad wordt gekoppeld aan 
de (doodlopende) straten van de omliggende woonwijken waardoor dit park een grotere 
toegankelijkheid en bruikbaarheid krijgt voor de nabije omgeving en bewoners.

De aanvraag voorziet niet in de oprichting van gebouwen. De ruimtelijke impact is dan 
ook zeer beperkt. De verhardingen blijven tot een minimum beperkt. Er wordt maximaal 
ingezet op de verwezenlijking van de functies binnen een groen kader. De kap van 
bestaande bomen dient tot een minimum beperkt te worden en het dennenbosje dient 
door een heraanplant te worden vervangen (zie boven) om de geest van het BPA, dat 
inzet op behoud van groen, zoveel mogelijk te respecteren. 

GEBRUIKSGENOT

De aanvraag verhoogt het gebruiksgenot van de zone en omgeving.

De herinrichting van de zone met het centrale fiets- en wandelpad en aantakkingen naar 
de verschillende omliggende straten (zoals ook reeds voorzien was in het BPA) komen 
het gebruiksgenot van het park ten goede. De verbindingspaden zijn reeds aanwezig 
maar worden met deze aanvraag aangesloten op het centrale fiets- en wandelpad, 
waardoor het park toegankelijker wordt. De nieuwe padenstructuur verhoogt de 
doorwaadbaarheid van het park en maakt het ook gemakkelijk voor zwakke 
weggebruikers om de doorsteek te maken en zich te verplaatsen in de woonwijk.

Het park wordt voornamelijk ingericht als groene zone en speelzone met ruimte voor 
lokale dorpsactiviteiten. De voorzieningen in het park verhogen de mogelijkheden tot 
ontmoeting, beleving en ontspanning in een groen kader en hebben dan ook een 
gunstige impact op de woon- en leefkwaliteit.

Het park sluit ook aan op de nabij gelegen schoolsite en biedt bijkomende 
speelmogelijkheid voor de leerlingen. 
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De bezorgdheid van de aanpalende bewoners dat het park de onveiligheid zou verhogen 
is onterecht. Het betreft een nu reeds voor het publiek toegankelijke zone, gericht op de 
lokale bevolking. Dit verandert met voorliggende aanvraag niet.

MOBILITEIT

De aanvraag is toelaatbaar op vlak van mobiliteit en parkeergelegenheid. 

De aanvraag voorziet voornamelijk in nieuwe wegenis in functie van de 
doorwaadbaarheid van het park door zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers). De 
wegenis wordt bovendien voorzien conform de bepalingen van het BPA.

Verder wordt er een rondweg aangelegd rondom rond de kerk. Op deze locatie worden 
nu reeds de leerlingen van de nabijgelegen school opgehaald en gebracht. Doordat de 
weg ter hoogte van de kerk wordt doorgetrokken tot een eenrichtings-rondweg, zullen er 
geen overbodige automanoeuvres op deze relatief smalle weg meer dienen te gebeuren. 
Achteraan worden bijkomende parkings voorzien die aansluiten op de reeds bestaande 
parkeerplaatsen en fietsenstalling. De langsparkeerstroken worden behouden en de 
strook vooraan waar nu ook geparkeerd wordt, wordt niet begrepen in de aanvraag. 
Verderop aan de andere zijde van de kerk, ter hoogte van het oude gemeentehuis 
bevindt zich nog een parking. Dit maakt dat er in de nabije omgeving voldoende 
parkeergelegenheid is voor gebruikers van het park en parochiezaal en voor het brengen 
en halen van leerlingen (het gaat om een kleine school met een 100-tal leerlingen).

Het park zelf heeft een lokaal karakter, met kleinschalige voorzieningen afgestemd op de 
omliggende woonwijk en school. De voorzieningen (die ook nu reeds aanwezig zijn) 
overstijgen het lokale niveau niet en zijn gericht op bewoners die zich te voet op met de 
fiets naar het park verplaatsen. In alle redelijkheid kan dan ook worden geoordeeld dat 
het aandeel bezoekers dat met gemotoriseerd verkeer naar het park komt zeer klein is.

De nieuwe speelzone is niet van die omvang dat er met het park wordt gemikt op een 
bovenlokale doelgroep. Het gaat om een beperkt aantal speeltuigen, verspreid over een 
ruime groenzone.

HINDER OMWONENDEN

Het toekomstige park, maar ook de huidige groen- en recreatiezone doorsnijdt 
momenteel als het ware de omliggende woonwijken. Deze hebben dan ook doodlopende 
straten ter hoogte van dit gebied, waar zandpaden voor een verbinding naar het gebied 
vormen. De woonwijken kenmerken zich door woningen in vrijstaande bebouwing op 
percelen van gemiddelde grootte. De huizen bestaan uit 1 à 2 bouwlagen met hellend 
dak.

Het gebied waar het park wordt aangelegd bestaat voornamelijk uit groen, maar er zijn 
ook (verharde) sportvelden. Aan de zijde van de Kerkstraat naast de kerk bevindt zich 
eveneens een groenzone bezet met loofbomen. In de omgeving komen ook een schooltje 
en een parochiezaal voor. Iets verderop bevindt zich het oude gemeentehuis met 
parking.

De aanvraag brengt (ten opzichte van de huidige toestand) geen nieuwe hinder met zich 
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mee. De voorziene functies (speeltuin, ontmoetingsruimte, sportruimte, park) zijn in feite 
reeds aanwezig maar worden nu tot een samenhangend geheel verweven, waarbij ook 
het fiets- en wandelpad zoals voorzien in het BPA verwezenlijkt wordt. Dit pad wordt 
verbonden via zijpaadjes naar de omliggende woonwijken. Deze ingrepen dienen om het 
park een zo open mogelijk karakter te geven. Tegelijk behoudt dit park haar lokale 
niveau (zie boven).

Hierboven werd reeds toegelicht dat er nog steeds voldoende parkeerplaatsen ter 
beschikking zijn en dat dit aantal beperkt wordt uitgebreid. De rondweg creëert geen 
bijkomend conflictpunt met de Kerkstraat aangezien deze hoofdzakelijk gebruikt wordt in 
functie van de school, de kerk en de parochiezaal. Er zijn  hier momenteel geen continue 
grootschalige verkeersstromen en dat zal ook na de aanvraag niet het geval zijn. Het 
dorpspark is gericht op en ontworpen voor trage weggebruikers en heeft geen impact op 
de verkeersstromen van de bestaande functies in de omgeving. Het klinkerpad is 
dermate smal en zodanig aangelegd dat enkel lokaal verkeer dit zal benutten in functie 
van school, kerk en de parochiezaal. Het concept van een rondweg werd bewust gekozen 
om ingewikkelde parkeermanoeuvres in de buurt van de school, de kerk en de 
parochiezaal te vermijden.

Ook qua privacy en inkijk wordt er geen hinder verwacht. 

Ter hoogte van de zijtuinen van de aanpalende woonpercelen worden groenstroken met 
heesters voorzien die een visuele buffer vormen en ervoor zullen zorgen dat 
parkbezoekers niet tot tegen de tuinstroken kunnen komen. Er worden geen constructies 
opgericht waaruit inkijk kan genomen worden naar de omliggende woningen. De 
zogenaamde ‘speelheuvel’ heeft een maximale hoogte van 1,5m en ligt tegenover de 
school, op ruime afstand van de woningen.

De bijkomende bomen veroorzaken geen abnormale bijkomende 
schaduwhinder.

Integendeel, door het verwijderen van het dennenbosje zal de aanpalende woning meer 
licht dan voorheen ontvangen. Er worden nieuwe hoogstambomen tot vlakbij de 
perceelsgrenzen voorzien. Op enkel speeltuigen na behelst de aanvraag evenmin de 
oprichting van constructies/gebouwen.

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied.

Het project ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 

Het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water 
via het perceel aangezien de oppervlakte aan verhardingen niet toeneemt t.o.v. de 
bestaande toestand maar net afneemt. (zie voorgaande)

Aan de waterloop de Hoge Loop mogen in de oeverzone met een breedte van 5m aan 
weerszijden geen constructies voorzien worden om onderhoud van de oevers toe te 
laten. Daarom mogen in deze strook ook geen verlichtingspaaltjes voorzien worden.
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De aanvraag voorziet niet in een ondergrondse constructie. Het 
grondwaterstromingspatroon zal niet beïnvloed worden. 

Er wordt geen bemaling aangevraagd.                   

Het project voorziet niet in een grondwaterwinning.

BODEM

Het project grijpt op een aanvaardbare wijze in op het bodemreliëf.

Het reliëf wordt matig gewijzigd in de vorm van een speelheuvel en wadi’s. De heuvel is 
beperkt in omvang, heeft geen invloed op de bodemsamenstelling of een negatieve 
impact op de waterhuishouding. De wadi’s wijzigen de bodemsamenstelling niet en 
hebben een gunstige impact op de waterhuishouding. Ze worden voorzien om een 
voldoende ruime afstand van de perceelsgrenzen. Ter hoogte van de aanpalende 
percelen worden er geen niveauverschillen voorzien.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is niet opgenomen in bijlage I, II of III van het MER-besluit.

Er is geen milieueffectenrapport of gemotiveerd verzoek tot ontheffing noodzakelijk. Voor 
de aanvraag geldt geen screeningsplicht. 

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN4

Alle voorwaarden zijn voldoende precies en redelijk in verhouding tot het vergunde 
project. Ze kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager, bouwheer, 
gebruiker of exploitant.

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-0355 werd ingesteld door Mens - De Witte, betrokken 
publiek, Lambaerts - Lembrechts, betrokken publiek, Maria Kets, betrokken publiek, 
Hedhili - Sliti, betrokken publiek, Agnes Der Kinderen, betrokken publiek, Maria Naedts, 
betrokken publiek, Boen - Van looy, betrokken publiek, Patrick Van de Peer, betrokken 
publiek, Elke De Wolf, betrokken publiek, Kirsten De Wolf, betrokken publiek, Mathe - 
Dubbeld, betrokken publiek, Marie-Louise Verboven, betrokken publiek, Ann Boen, 
betrokken publiek, Steenbakkers - Wellens, betrokken publiek, Lamberts - Van Son, 
betrokken publiek, tegen de vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Zandhoven op 27/04/2020, voor het aanleggen van een dorpspark.

4 Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien 
van de bevoegde overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd.
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Vergunning wordt verleend conform de in rood gewijzigde plannen en onder de volgende 
voorwaarden:

• Voorwaarden zoals geformuleerd in de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen.

• De bomen die de uitvoering van het fiets- en wandelpad niet verhinderen dienen 
behouden te blijven conform het in rood gewijzigde inplantingsplan afbraak en 
inplantingsplan nieuwe toestand. Drie inheemse hoogstammige loofbomen met plantmaat 
18/20 dienen heraangeplant te worden op de locatie van de te kappen dennen, conform 
in rood aangepast inplantingsplan.

• Alle nieuw aan te planten hoogstammige loofbomen dienen inheems te zijn.

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending 
bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift 
van de uitdrukkelijke beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties 
vermeld in artikel 62 van het omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de 
indiener van het beroep zijn.

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning 
werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager 
gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 59 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen na de datum 
waarop hij de beslissing heeft ontvangen.

De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 
van het Omgevingsvergunningsbesluit).

De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de 
startdatum van de aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de 
laatste dag van de periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het 
omgevingsloket in (artikel 59 omgevingsvergunningsbesluit).

De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, 
hoofdstuk 9, afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging 
en de publicatie ervan.

Artikel 3 Start vergunningsduur

De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken 
vanaf de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve 
aanleg.

De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, 
op de hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van 
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de vergunde werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de 
einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

De termijn waarna de omgevingsvergunning vervalt, staat beschreven in art. 99, 100 en 
101 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, of in art. 
102 en 103 ingeval het om een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gaat.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de 
melding heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie 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° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige 
kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn 
afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de 
vegetatie omvat.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige 
vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het georganiseerd 
administratief beroep bij de deputatie wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben 
verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, 
behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn 
van vijfenveertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de 
beslissing betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 
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De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het 
Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Contactgegevens van de Raad:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel

Antwerpen, in zitting van 17 september 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw 
Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny 
Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}
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	Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven heeft op 27 april 2020 een vergunning afgeleverd.
		Mens - De Witte, Vogelzangstraat 37, 2240 Massenhoven
		Lambaerts - Lembrechts, Vogelzangstraat 45, 2240 Massenhoven
		Maria Kets, Vogelzangstraat 27, 2240 Massenhoven
		Hedhili - Sliti, Vogelzangstraat 26, 2240 Massenhoven
		Agnes Der Kinderen, Vogelzangstraat 23, 2240 Massenhoven
		Maria Naedts, Vogelzangstraat 25, 2240 Massenhoven
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