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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 15 oktober 2020

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2020008994
Referentie provincie: OMBER-2020-0429

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van de 
bestaande constructies, het vellen van bomen, het bouwen van 2 meergezinswoningen 
met 20 wooneenheden waarvan 1 met vrij beroep en een ondergrondse parking, op een 
terrein gelegen te Ringlaan 47/Ringlaan 49/Ringlaan 51/Ringlaan 53, 2240 Zandhoven, 
met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nr. 245 A5 door: 

 Steve Verhelst namens Verhelst Vastgoed BVBA, Handelslei 42, 2960 Brecht

Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven heeft op 25 mei 2020 een 
vergunning afgeleverd.

Tegen dat besluit hebben volgende personen een beroep ingediend bij de deputatie van 
de provincie Antwerpen op 22 juni 2020:

 Ann De Beuckeleer, Hovenstraat 2A, 2240 Zandhoven. 
 Gerda Wouters, Hovenstraat 1, 2240 Zandhoven. 
 Maria Van Staeyen, Hovenstraat 5, 2240 Zandhoven. 

Beroepers worden vertegenwoordigd door Glenn Declercq (advocaat), Jan Van 
Rijswijcklaan 16, 2018 Antwerpen.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 15 juli 2020.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 31 JANUARI 2020

De vergunningsaanvraag omvat:

 stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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De aanvraag omvat het oprichten van 2 vrijstaande meergezinswoningen met in totaal 
20 wooneenheden waarvan 1 wooneenheid een ruimte heeft voor een vrij beroep, na het 
slopen van alle bestaande constructies en het vellen van bomen.

Beide gebouwen worden ingeplant op 8m uit de rooilijn en op minimum 3m van de 
zijdelingse perceelsgrenzen, hebben 2 bouwlagen en een teruggetrokken 3e bouwlaag 
onder plat dak. De bouwdiepte bedraagt 15m en de maximale hoogte is 9,5m. Op de 1e 
verdieping van beide gebouwen worden uitpandige terrassen voorzien tot een diepte van 
17m. Het linkse gebouw is 32m breed en het rechtse 26,4m. 

Aan de linkerzijde van het perceel bevindt zich een inrit naar een ondergrondse 
parkeergarage voor beide meergezinswoningen. Hierin worden 27 parkeerplaatsen, 
waarvan 2 voor mindervaliden en 21 (fiets)bergingen voorzien. In de voortuin worden 5 
parkeerplaatsen aangelegd in grasdals. 

Tussen de gebouwen bevindt zich een wandelpad van de Ringlaan naar de Hovenstraat. 

De gebouwen worden opgetrokken uit lichtgrijze gevelsteen in combinatie met houten 
gevelbekleding en witte crepi.

Alle bomen op het perceel worden gerooid.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd.

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

 14 november 2012: het slopen van de woning en bijgebouwen en het bouwen van 20 
appartementen met ondergrondse parkeergarage (dossier 871.1- 2012.99)

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen werden 
verschillende keren beroep aangetekend bij de deputatie en de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen:

 De deputatie verleende op 21 februari 2013 een voorwaardelijke vergunning. 
Hiertegen werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Bij 
arrest van de RvVb van 5 juli 2016 werd de vergunning van de deputatie vernietigd 
omdat werd geoordeeld dat het beroep wel ontvankelijk was en dat er een schending 
was van het hoorrecht. Er dient door de deputatie binnen een termijn van 4 maanden 
een nieuwe beslissing genomen te worden.

 Op 20 oktober 2016 besliste de deputatie een voorwaardelijke vergunning te verlenen 
overeenkomstig de voorgebrachte plannen. Tegen deze beslissing werd opnieuw 
beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het arrest van de 
RvVb van 10 juli 2018 vernietigde de beslissing van de deputatie omdat uit de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de deputatie overeenkomstig de wettelijke criteria 
heeft geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. Er dient door de 
deputatie binnen een termijn van 4 maanden een nieuwe beslissing genomen te 
worden. 
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 Op 22 november 2018 besliste de deputatie om de vergunning voorwaardelijk te 
verlenen. Hiertegen werd opnieuw beroep ingesteld bij de RvVb. Bij arrest van 17 
maart 2020 heeft de Raad de deputatiebeslissing van 22 november 2018 vernietigd 
aangezien de bestreden beslissing niet doet blijken van een correcte toepassing van 
de regelingen inzake de verplichte screening van projecten die vallen onder de bijlage 
II bij de Project-MER-richtlijn en er dus geen sprake is van een afdoende en 
zorgvuldige milieueffectenbeoordeling. 

 Op 18 juni 2020 heeft de deputatie beslist om geen vergunning te verlenen aangezien 
de aanvrager zijn belang heeft verloren in de procedure.

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
verleend.

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de beoordeling 
door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan. Aangezien het 
project voorziet in 20 appartementen heeft het project een relatief grote omvang voor 
Zandhoven, in vergelijking met andere projecten. Er worden 32 parkeerplaatsen voorzien 
waarbij elk appartement minstens 1 parkeerplaats moet bijkopen, dat er dan nog 
parkeerplaatsen over zijn en het opportuun is een deelauto te voorzien. De ligging in het 
centrum van Zandhoven, waar voorzieningen en openbaar vervoer aanwezig zijn, maar 
waar men toch nog van de auto afhankelijk is voor grotere aankopen, 
ontspanningsactiviteiten, beroepsdoeleinden, … is het opportuun om een deelauto in het 
project te voorzien. Door het voorzien van een deelauto zullen niet alle 
eigenaars/bewoners nog een auto hoeven aan te kopen zodat er zeker voldoende 
parkeergelegenheid ondergronds is. De aanwezigheid van een deelauto zorgt ervoor dat 
een extra wagen niet altijd nodig is. De parkeerdruk op het openbaar domein zal dan ook 
niet zo sterk zijn. Minder auto’s zullen ook een positief effect hebben op de 
verkeersleefbaarheid in de omgeving en zal het ook fietsgebruik stimuleren.

Volgende voorwaarden werden opgelegd: 
 De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en goedgekeurde 

plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen:
o voorzien van één deelauto door de vereniging van mede-eigenaars die exclusief 

gebruikt mag worden door de bewoners van de appartementen. 
o Er wordt een heraanplant opgelegd van minimum 15 inheemse bomen, waarvan 5 

in de voortuin van het project en 10 in de achtertuin, verdeeld over beide 
achtertuinen. Deze dienen geplant te worden in het eerstvolgend plantseizoen na 
de ingebruikname van de meergezinswoningen. De bomen dienen tot volle wasdom 
gebracht te worden. Bij de heraanplant dienen de regels omtrent de inplanting van 
de bomen ten opzichte van aangrenzende eigendommen te worden gerespecteerd, 
conform het Burgerlijk Wetboek. 

o Elk individueel appartement moet gekoppeld worden aan een volledig eigen 
individuele autostaanplaats zodat elk individueel appartement samen met de eigen 
autostaanplaats verkocht of verhuurd dient te worden. 

 De adviezen stipt na te leven in het bijzonder het advies van Pidpa – Riolering, het 
advies van Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid en het advies van 
ANB over de boscompensatie.
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 De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van beschadiging 
en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn aanhorigheden; 

 Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering
 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.

 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.

De motivering luidt (samengevat) als volgt: 
 De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het 

geldende RUP uitgezonderd de volgende artikelen:
 artikel 0.3.9 Vellen van bomen: een deel van de bomen wordt geveld in functie van 

tuinaanleg horende bij de gebouwen en niet voor de oprichting van of toegang tot die 
gebouwen. Het vellen van sommige bomen is in strijd met de stedenbouwkundige 
voorschriften en hier kan niet geldig van worden afgeweken. Er wordt als voorwaarde 
opgelegd om nieuwe bomen in de tuin aan te planten cfr. artikel 4.3.1 VCRO.

 artikel 4.1.6: de voorschriften voorzien dat een dakvolume mogelijk is bij hellende 
daken en een maximale nokhoogte van 12m is toegelaten overeenkomstig artikel 
4.1.5.2.b. In de aanvraag wordt eveneens een terugspringend dakvolume voorzien 
binnen het profiel van een helling van 60°, uitgezonderd de traphallen, en bedraagt 
de maximale hoogte slechts 9,5m wat veel lager is dan de toegelaten 12m. Door het 
inspringen van het dakvolume blijft de kroonlijst aan de voorgevel slechts 6,5m wat 
tevens ook lager is dan de voorziene 7m. Enkel de traphallen bevinden zich buiten 
het profiel, doch zijn ze beperkt in oppervlakte en sluiten ze aan bij de overige 
hoogtes. Bijgevolg betreft het een beperkte afwijking op het dakvolume en wordt 
overeenkomstig artikel 4.4.1 van de VCRO afgeweken van de stedenbouwkundige 
voorschriften.

 De aanvraag is gelegen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij er op het perceel 
een meergezinswoning met een dergelijke omvang wordt toegelaten en is bijgevolg 
functioneel inpasbaar in de omgeving. Gezien de ligging in de dorpskern van 
Zandhoven is verdichting door middel van een meergezinswoning aanvaardbaar.

 De aanvraag voorziet ruimschoots voldoende parkeerplaatsen en bergingen per 
wooneenheid, waarvan één wooneenheid met vrij beroep.

 Gezien de verscheidenheiden een meergezinswoningen langsheen de N14, zowel 
bestaande uit een plat dak als een schuin dak, sluit het gebruikte profiel aan bij de 
reeds bestaande appartementen en is het gebruik van een plat dak aanvaardbaar in 
een moderne bouwstijl en visueel inpasbaar is in verschillende bouwstijlen die 
aanwezig zijn langsheen de N14. Het gebruik van hout voor de afwerking van het 
dakvolume zal ervoor zorgen dat dit volume zich onderscheidt van het hoofdvolume 
en zo minder volumineus oogt. De gebouwen worden opgetrokken in een lichtgrijze 
gevelsteen in combinatie met  licht pleisterwerk. De materialen zijn gebruikelijk en 
zullen visueel geen hinder veroorzaken.

 Om het groene karakter te bewaren dienen er 5 nieuwe inheemse bomen in de 
voortuin en 10 nieuwe inheemse bomen in de achtertuinen, verdeeld over beide 
tuinzones, te worden aangeplant om zo de impact te beperken, ter compensatie van 
de gevelde bomen. Dit in combinatie met een afsluiting bestaande uit een haag en 
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leilindes wordt er voldoende groen voorzien en wordt de inkijk naar de omwonenden 
verhinderd.

 De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke hoofdgebouwen 
op dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch visueel, noch 
vormelijk.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift van Gerda Wouters, Maria Van Staeyen en Ann De Beuckeleer luidt 
(samengevat) als volgt:

 Het project had moeten voorafgegaan worden door een verkavelingsvergunning. Op 
het terrein worden immers twee van elkaar gescheiden bouwvelden ingetekend. Het 
gaat bovendien om twee meergezinswoningen, zodat de verdeling plaats vindt met het 
oog op woningbouw. Hierbij wordt verwezen naar een redelijk recent arrest van de 
RvVb (dd. 27 februari 2018, nr. A/1718/0582), waarin de Raad oordeelt dat een 
verkaveling plaatsvindt (twee bebouwbare zones, waarvan één voor woningbouw) 
boven een gemeenschappelijke ondergrondse parking en naar een uitspraak van de 
Raad van State  dat stelt dat het feit dat het initieel terrein (gedeeltelijk) onverdeelde 
mede-eigendom blijft van de kopers doet geen afbreuk aan het feit dat de bouwheer 
het terrein aan het verdelen is in kavels.

 De aanvraag is in strijd met art. 4.1.5 en 4.1.6 van de voorschriften van het RUP “De 
Hoven – 2de herziening”: de kroonlijsthoogte mag maximaal 7m hoog zijn in plaats 
van aangevraagde 9,5m. Afwijken via art. 4.4.1 VCRO is niet mogelijk aangezien de 
kroonlijsthoogte verbonden is met het aantal bouwlagen, waarvoor geen afwijking kan 
verleend worden. Een afwijking met 2,5m is allesbehalve beperkt. Het schepencollege 
gaat voorbij aan het ingediende bezwaar van beroepers tijdens het openbaar 
onderzoek  en doet alsof het gaat om een vrijstaand gebouw met een schuin dak.

 Er wordt uitgegaan van de verkeerde maximaal toegelaten dakhellingsgraad.  Het plan 
duidt aan dat de bouwstroken voorbehouden zijn voor profiel B. Categorie 2B houdt in 
dat een zadeldak is toegelaten, maar onder een maximale hellingsgraad van 45°, 
conform het profiel zoals aangeduid op plan. Het gevraagde project laat zich op geen 
enkele wijze inpassen binnen het toegelaten bouwvolume, want er geldt een maximale 
kroonlijsthoogte en een vaste dakhellingsgraad van 45°. Het bouwvolume van de 
derde bouwlaag treedt manifest buiten de contouren van profiel B zoals aangeduid op 
plan. 

 Er is geen verantwoording voor de te rooien bomen noch in het bestreden besluit, 
noch in het aanvraagdossier. Het bestreden besluit bevestigt dat de 
vergunningsaanvraag in strijd is met  artikel 0.3.9  van het RUP.  Een aanplant van 
min. 15 bomen wordt als vergunningsvoorwaarde opgelegd. Deze 
vergunningsvoorwaarde is immers onvoldoende precies en bijgevolg in strijd met 
artikel 74 OVD. Door onduidelijkheid van de concrete inplanting van deze nieuw aan te 
planten bomen op het perceel  kan de goede ruimtelijke ordening, inzonderheid de 
concrete hinderaspecten naar de nabijgelegen eigendommen, niet beoordeeld worden.

 De aanvraag gaat uit van een onjuiste feitelijke toestand, nu een te beperkt 
ontbossingsplan en bijgevolg een onjuist boscompensatievoorstel werd gevoegd. Er is 
sprake zijn van een ontbossing van een oppervlakte van 1.360m² (= 25 bomen) 
die volledig gesitueerd is in de rechter bovenhoek van het terrein. In werkelijkheid 
dient een veel grotere oppervlakte ontbost te worden dan dat de aanvrager doet 
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uitschijnen. Quasi het hele terrein staat vol met hoog- en met laagstammig groen, 
zodat  quasi het hele terrein dient ontbost te worden.

 De aanvraag is strijdig met de goede ruimtelijke ordening wegens disproportionele 
inkijk en onvoldoende zekerheid omtrent buffer. Privacy- en andere hinderaspecten 
ten aanzien van omwonenden wordt niet gedetailleerd geregeld in het RUP. De 
ontbossing en de ontwikkeling van dergelijk grootstedelijk project zijn nefast voor de 
bewoners van de Hovenstraat wegens visuele hinder en inkijk in de tuin en panden 
van omwonenden. Er worden grote ramen voorzien in de achtergevels en er zijn 
verschillende terrassen gericht naar de Hovenstraat. De afstand van het aangevraagde 
bouwproject tot de percelen van de beroepers is gering en zorgt voor een aanzienlijke 
inkijk, voornamelijk vanuit de bovenste bouwlagen. 

Na de opmaak van het verslag van de POA diende beroeper een bijkomende nota in. 
Deze luidt (samengevat) als volgt: 

 Het project is verkavelingsvergunningsplichtig. Dit werd omstandig uiteengezet in het 
administratief beroepschrift dd. 22 juni 2020 hetwelk als integraal hernomen dient 
beschouwd te worden. De loutere ligging van de meergezinswoningen in bouwzones 
en het zogezegd voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP in 
kwestie zeggen hoegenaamd niets over het vereist zijn van een voorafgaandelijke 
verkavelingsvergunning, die immers van openbare orde is en derhalve aanwezig moet 
zijn indien ze vereist is. De bestuursrechters zijn behoorlijk consistent, nl. projecten 
die ontwikkeld worden in het kader van een gedwongen mede-eigendom in de zin van 
artikel 577-3 e.v. BW zijn wel degelijk onderworpen aan de 
verkavelingsvergunningsplicht. Immers, van zodra uit de bouwplannen blijkt dat er 
sprake is van een feitelijke verdeling in verschillende bouwloten met een horizontale 
splitsing tussen verschillende volumes, is een verkavelingsvergunning noodzakelijk. 
Evenmin gaat de POA in op de aangehouden chronologie door de aanvrager, nl. de 
vraag of er eerst zal worden overgegaan tot het opbouwen van de constructies 
alvorens deze op de markt zullen worden gebracht. Er is sprake van een residentieel 
verkavelingsproject, zodat er een verkavelingsvergunning had moeten worden 
aangevraagd.

 De kroonlijst eindigt daar waar het verticale gevelvlak eindigt, zodat in onderhavig 
project de bouwhoogte gelijk is aan de kroonlijsthoogte, in deze 9,5m, en dit ongeacht 
of er al dan niet gewerkt wordt met terugspringende gevelvlakken of bouwlagen. 
Beroepers hadden gewezen op de correcte juridische draagwijdte die aan het begrip 
“kroonlijst” en “kroonlijsthoogte” wordt toegeschreven. De POA gaat op de 
argumentatie van beroepers niet in.

 Het maximaal toegestane gabarit aanwenden als referentiebeeld voor het beoordelen 
van een project dat verre van aansluit bij dergelijk gabarit is eenvoudigweg geen 
correct uitgangspunt voor toepassing van artikel 4.4.1 VCRO. Het is in werkelijkheid 
de hele derde bouwlaag dat een afwijking vormt op de stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP ‘De Hoven – tweede herziening. Er is aldus geen sprake van 
een beperkte afwijking.

AANVRAGER

Na de hoorzitting diende aanvrager een bijkomende nota in. Deze luidt (samengevat) 
als volgt:

 Op de hoorzitting werd door de aanvrager gemeld dat het de bedoeling is om het 
aangevraagde in eigen beheer te houden en dat de bouw van de meergezinswoningen 
alleszins een verkoop (moest die er toch van komen) zal voorafgaan. Zodoende dient 
er geenszins een voorafgaande verkavelingsvergunning te worden bekomen.



7
OMBER-2020-0429

 Op de hoorzitting werd verzocht de voorwaarde met betrekking tot het voorzien van 
een deelauto niet op te leggen. In het kader van de verenigbaarheid met de goede 
ruimtelijke ordening is een deelauto niet vereist. Het opleggen van deze voorwaarde 
zal daarnaast bij de vereniging van mede-eigenaars voor spanningen en strubbelingen 
zorgen.

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de beroepsprocedure: gunstig advies ontvangen op 20 augustus 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Bevestiging standpunt bestreden beslissing

Proximus

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 14 februari 2020 

 Voorwaarden:

o Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.
o Uitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de 

aanvrager.
o Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor oplevering dient de aanvrager zijn 

project kenbaar te maken bij Proximus door het downloadbaar formulier (zie 
onderstaande URL) ingevuld te versturen naar werf.a2@proximus.com .
https://www.proximus.be/dam/jcr:ffc363f8-2d58-4d85-9df7-
fbda9694f859/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Aanvraag-
vooraanleg~2019-01-25-15-33-13~cache.pdf

o De Proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden in het project. De 
technische documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na ontvangst van 
het vergunde plan.

o Proximus wenst betrokken te worden bij alle coördinatievergaderingen 
via werfcoordinatie@proximus.com .

o Na de werken kunnen de bewoners eenvoudig aansluiten op de nutsvoorzieningen 
voor telefonie-, internet- en televisiediensten. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij 
onze klantendienst op het gratis nummer 0800 22 800. Meer informatie op 
www.proximus.be/bouwen.

Toegankelijk Vlaanderen (Inter)

Tijdens eerste aanleg: geen advies ontvangen

Brandweerzone Rand

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 28 februari 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’.

mailto:werf.a2@proximus.com
https://www.proximus.be/dam/jcr:ffc363f8-2d58-4d85-9df7-fbda9694f859/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Aanvraag-vooraanleg~2019-01-25-15-33-13~cache.pdf
https://www.proximus.be/dam/jcr:ffc363f8-2d58-4d85-9df7-fbda9694f859/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Aanvraag-vooraanleg~2019-01-25-15-33-13~cache.pdf
https://www.proximus.be/dam/jcr:ffc363f8-2d58-4d85-9df7-fbda9694f859/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/PXM-10916-PACK-Aanvraag-vooraanleg~2019-01-25-15-33-13~cache.pdf
mailto:werfcoordinatie@proximus.com
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Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 De brandweer adviseert de plaatsing van handbrandmelders in de trappenhal aan de 
uitgang en in de parkeergarage aan elke uitgang.

 De brandweer adviseert draagbare waterschuimblussers van het type 6 l conform NBN 
EN 3-7 te voorzien. 

 De brandweer adviseert het volledige gebouw te beveiligen met muurhaspels met 
axiale voeding beantwoordend aan NBN EN 671-1.

 De rookmelders zijn aanwezig op de plannen maar worden beter in de nachthal 
gehangen in plaats van in de technische ruimte.

 Voorwaarde: een centrale controle en bedieningspost moet voorzien worden.

Telenet

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 7 februari 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Onze studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om dit project 
aansluitbaar te maken. De kosten van deze uitbreiding zijn ten laste van de 
aanvrager.

 Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om 
minstens 8 weken voor de start van de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte 
te brengen.

Fluvius System Operator

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 17 februari 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Op basis van het standaardvermogen van 9,2 kVA per wooneenheid en 22,2 kVA voor 
de algemene delen en eventuele commerciële panden is uw project niet aansluitbaar 
op het bestaande elektriciteitsnet. Een netuitbreiding is noodzakelijk. 

 Op basis van het standaardvermogen van 6 m³/h per wooneenheid is uw project niet 
aansluitbaar op het bestaande gasnet. Een netuitbreiding is noodzakelijk. 

 Op onze website vindt u de gedetailleerde reglementen voor elektriciteit en aardgas in 
verkavelingen, appartementen en wooncomplexen. U dient hieraan te voldoen.

 Bovenstaande informatie geven we mee onder voorbehoud van latere wijzigingen. 
Mocht later bijvoorbeeld blijken dat de definitieve vermogens toch buiten de 
standaardnormen vallen, dan kan ons advies nog wijzigen.

Pidpa - Riolering

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 20 maart 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Er dient voldaan te worden aan de te volgen richtlijnen, voorwaarden en regelgeving.
 Specifieke voorwaarden: 
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o Er dient aangesloten te worden op de voorziene huisaansluitingsputjes voor DWA 
en RWA voor het betreffende perceel.

o Nieuwe huisaansluitingen (op een andere locatie of met een grotere diameter) zijn 
hier NIET mogelijk.

Provincie, dienst integraal waterbeheer (DIW)

Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 27 juli 2020
Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 25 maart 2020

Voorwaarden: 

 Alle appartementen dienen voorzien te worden van hergebruik via de hemelwaterput 
voor minimaal de toiletten en buitenkranen.

 De terrassen/verhardingen en groendaken mogen niet afwateren naar de 
hemelwaterput tenzij maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in 
de put te voorkomen. 

 Om het risico op wateroverlast in de woning en ondergrondse kelder te vermijden 
dient de woning een vloerpas van minimaal 30cm boven de as van de straat voorzien 
te worden. Ook de inrit naar de ondergrondse garage dient met eenzelfde veiligheid 
voorzien te worden.

Agentschap wegen en verkeer (AWV)

Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 1 september 
2020
Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 21 februari 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Gelet op het feit dat het nieuwe inplantingsplan, naar aanleiding van de 
beroepsprocedure, verduidelijkt werd met onder meer type afsluiting voor de 
voortuinparking, terras- en tuinzones merken wij op dat geen rekening werd 
gehouden met punt 3 uit onze algemene voorwaarden met betrekking tot het afsluiten 
van het perceel. 

 Voorwaarden: 

o De volledige projectzone dient, ter hoogte van het gewestdomein, te worden 
afgesloten volgens punt 3 uit onze algemene voorwaarden. 

o De ingetekende "voorgestelde opstelzone" werd door architect verklaard als zijnde 
de locatie waar brandweervoertuigen zich kunnen opstelling in geval van 
bluswerkzaamheden, het kan niet de bedoeling zijn dat hier permanent één of 
meerdere voertuigen opgesteld worden. 

o Het Agentschap Wegen & Verkeer adviseert normaliter ontsluiting via weg laagste 
categorie. De Hovenstraat lijkt ons echter onvoldoende geschikt om deze percelen 
te ontsluiten. Om die reden gaan wij akkoord met ontsluiting via N14/Ringlaan.

Agentschap natuur en bos (ANB)

Tijdens de beroepsprocedure: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 29 juli 2020

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 
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 Het onderzoek naar verenigbaarheid met de ruimtelijke bestemming (in casu 
gemeentelijk RUP) is de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos heeft hierin geen bevoegdheid.

 Bij nazicht van onze verleende machtiging en voorgaand advies, stellen wij vast dat er 
geen tegenstrijdigheid is, aangezien wij in voorliggende aanvraag tot 
omgevingsvergunning rekening hebben gehouden met volgende zones als te 
ontbossen: de oppervlakte ontbossing van 1360m² omvat zowel de bosoppervlakte 
van 781m² (links) en de  bosoppervlakte van 579m² (rechts). De resterende 
perceelsoppervlakte van perceel 245c4 zit niet vervat in de aanvraag tot 
omgevingsvergunning en maakt dan ook geen deel uit van de totaal te ontbossen 
oppervlakte. Er is bijgevolg geen enkele tegenstrijdigheid in onze adviesverlening. Wij 
behouden dan ook integraal ons voorwaardelijk gunstig advies.

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 12 februari 2020

 Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op 
het gebied van compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de 
vergunning. 

 Voorwaarden: 

o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het 
Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde 
compensatieformulier met kenmerk: 20- 202926. 

o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1360 m². Deze oppervlakte valt niet meer 
onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

o De bosbehoudsbijdrage van € 4923.20 dient binnen de 4 maanden, vanaf de 
datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te 
worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de 
bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt 
aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag beroepsprocedure: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar 
onderzoek werden 2 bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren luiden (samengevat) als 
volgt: 

 Het poortje van het toegangspaadje van de Ringlaan naar de Hovenstraat dient 
afgesloten te worden omwille van veiligheid. De Hovenstraat is rustig en onvoldoende 
uitgerust om bijkomend verkeer op te vangen van zowel fietsers als voetgangers.

 De kroonlijsthoogte mag maximaal 7m hoog zijn in plaats van aangevraagde 9,5m.
 Geen verantwoording voor de te rooien bomen.
 Strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening wegens disproportionele inkijk en 

gebrek aan buffering.
 De vergunningsaanvraag dient geweigerd te worden bij ontstentenis van (zorgvuldige) 

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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project-MER screeningsnota.

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 13 oktober 2020 werden volgende personen gehoord door de deputatie: 

 Steve Verhelst en Peter Smets, aanvragers;
 Hilde Vermeiren, advocaat namens aanvragers;
 Glenn Declercq, advocaat namens beroepers.

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.

BEOORDELING VAN DE OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De beroeper stelt dat de aanvraag diende vooraf gegaan te worden door een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Volgens artikel 4.1.1 14° van de VCRO wordt onder verkavelen verstaan een grond 
vrijwillig verdelen in 2 of meer kavels om ten minste 1 van deze kavels te verkopen of te 
verhuren voor méér dan 9 jaar, om een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of 
om 1 van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende, zulks met 
het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

De meergezinswoningen worden opgericht volgens de bouwzones en stedenbouwkundige 
voorschriften van het goedgekeurde RUP ‘De Hoven – 2e herziening’. Er is geen sprake 
van het verdelen van een stuk grond in meerdere kavels. De aanvraag betreft een 
groepsbouwproject op 1 perceel waarbij de beide volumes met elkaar verbonden zijn aan 
de hand van de ondergrondse garage. De aanvragers hebben tijdens de hoorzitting 
uitdrukkelijk aangegeven dat het de bedoeling is dat ze eerst de appartementen zullen 
bouwen alvorens ze te verkopen. Een aanvraag tot het verkavelen van gronden is 
bijgevolg niet nodig.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

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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Het project is mits het opleggen van voorwaarden en mits een afwijking in 
overeenstemming met de voorschriften van het geldende vastgestelde 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het project is volgens het RUP De Hoven – 2e herziening, goedgekeurd op 14 oktober 
2010, gelegen in een strook voor gekoppelde en/of vrijstaande bebouwing. 

Volgende relevante stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing: 

 Artikel 0.3.9. 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.

Door het Agentschap Natuur en Bos werd een gunstig advies verleend voor de 
ontbossing van 1360m². De aanvraag voorziet het rooien van alle aanwezige bomen 
op het perceel. Echter zijn niet alle bomen gelegen binnen de contouren van de 2 
gebouwen en de bijhorende verhardingen (toegangen en terrassen). De aanvraag is 
aldus in strijd met bovenvermeld artikel. 

Er moet zorgvuldig worden omgesprongen met het bomenbestand. Er moet zoveel 
mogelijk gestreefd worden naar het behoud van hoogstammige bomen. De bomen 
hebben op zich geen bijzondere natuurwaarde, maar als geheel dragen deze wel bij 
aan het groene karakter van de omgeving dat moet behouden blijven. Het gaat hier 
om volgroeide bomen, deze compenseren door enkele nieuwe aanplantingen zal jaren 
duren om hetzelfde effect te bekomen wat heden reeds aanwezig is. Het behoud van 
de bestaande, volwassen bomen dient vooropgesteld te worden.

Er zijn geen ernstige uiterlijke zichtbare gebreken aan de bomen zodat zij niet direct  
een risico vormen voor bv. schade aan de omliggende bebouwingen of de nieuwe 
meergezinswoningen. Er kan dan ook geen afwijking van dit stedenbouwkundig 
voorschrift worden toegestaan. 

De bomen buiten de contouren van de meergezinswoningen en de noodzakelijke 
verhardingen dienen bewaard te blijven en voor de te rooien bomen dient er een 
heraanplanting te gebeuren. Onder de meergezinswoning wordt er een ondergrondse 
kelder voorzien. Aangezien bomen niet kunnen behouden blijven indien er een 
constructie wordt voorzien (aangezien er onvermijdelijk schade zal zijn aan het 
wortelgestel van de boom) is het ook toegelaten om de bomen binnen een straal van 
5m van deze constructies te vellen. De bomen van de heraanplanting worden in rood 
aangeduid op het inplantingsplan.  

 Artikel 4.1.1. Profiel 
In geval van gekoppelde bebouwing: profiel zoals aangeduid op plan 

De meergezinswoningen betreffen vrijstaande gebouwen. Bijgevolg is het profiel B niet 
van toepassing op voorliggende aanvraag.

 Artikel 4.1.5 Afmetingen van de gebouwen
Voor vrijstaande gebouwen bedraagt de kroonlijsthoogte max. 7m en de bouwhoogte 
maximaal 12m.
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 Artikel 4.1.6. Welstand van de gebouwen
De dakvorm van vrijstaande gebouwen is ofwel een schuin dak met een helling tussen 
10 en 60 graden of gebogen dak ofwel een plat dak met een kroonlijsthoogte van 
max. 7m.
De gevels dienen uitgevoerd te worden in gevel- of natuursteen en gevels in 
sierbepleistering of geverfd in een lichte kleur worden eveneens toegelaten. 

De kroonlijsthoogte van beide gebouwen bedraagt 6,5m. De aanvraag voorziet geen 
schuin dak maar een terugspringend dakvolume onder plat dak met een hoogte van 
9,5m. Bij beide gebouwen wordt vooraan een traphal voorzien met eveneens een 
hoogte van 9,5m.
De gevels van het terugspringende dakvolume worden afgewerkt met hout. 

Hiervan kan op geldige wijze afgeweken worden.

Volgend artikel uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing:

Art. 4.4.1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte 
afwijkingen  worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de 
inplanting van constructies, de dakvorm en de materialen.

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft:
1° bestemming
2° de maximale mogelijke vloerterreinindex
3° het aantal bouwlagen.

Het aangevraagde volume past, door gebruik te maken van een terugspringende 3e 
bouwlaag onder plat dak, binnen het maximaal toegestane gabarit van een 
kroonlijsthoogte van 7m en een schuin dak met een helling van 60°. Enkel de 
voorziene traphallen vallen niet volledig binnen dit profiel. 
De traphal van het linkse gebouw heeft een breedte van 4,53m en van het rechtse 
gebouw bedraagt de breedte 4,4m. Rekening houdend met de respectievelijke totale 
gevelbreedtes van 32m en 26,4m gaat het hier over een beperkte omvang. De hoogte 
van de traphallen bedraagt 9,5m zodat slechts een klein gedeelte buiten het maximaal 
toegestane profiel uitkomt. De traphallen bevinden zich 22 cm achter de 
voorgevelbouwlijn zodat zij eerder het uitzicht hebben van een dakuitbouw. 
Gelet op de beperkte breedte en hoogte van de traphallen en het feit dat dakvensters 
bij vrijstaande gebouwen steeds is toegelaten, kan de gevraagde afwijking in 
toepassing van artikel 4.4.1 van de VCRO worden toegestaan. Het betreft hier een 
afwijking op de afmetingen van de constructies en niet op het aantal bouwlagen. 
Immers kan bij het realiseren van een gebouw met 2 bouwlagen onder een hellend 
dak van 60° eveneens een volwaardige bouwlaag worden voorzien onder het dak. 
Ook wat betreft de afwerking van de gevels van de bovenste bouwlaag in hout kan 
een afwijking toegestaan worden. Het betreft een duurzaam materiaal dat wel meer 
gebruikt wordt als gevelaccent. 

Het project is voorwaardelijk in overeenstemming met de voorschriften van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 
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Er werd voorafgaandelijk advies gevraagd aan Inter. Tijdens de procedure in eerste 
aanleg werd advies gevraagd maar werd er geen advies ontvangen. In het vooradvies 
werden enkele opmerkingen gemaakt waaraan de aanvrager in zijn uiteindelijke 
aanvraag rekening mee heeft gehouden. 

Zo werden de individuele toegangsdeuren van de appartementen op het gelijkvloers 
drempelloos voorzien. Het niveauverschil tussen de binnen- en buitenruimte bedraagt 
max. 2cm. 

Bij manueel bedienbare deuren moet aan de krukzijde van de deur een aanliggende 
vlakke wand en vloer gezorgd worden van minstens 50 cm breed (ruwbouw), na 
afwerking minstens 45 cm breed. Er worden verhardingen voorzien zodat bij de 
toegangsdeuren tot de appartementen en de gemeenschappelijke inkomhallen op het 
gelijkvloers een vrije en vlakke zijdelingse opstelruimte van min. 45cm aanwezig is. 

Op de plannen is echter niet op te maken of er in de trappenhal van het linkse gebouw 
en in de kelderverdieping er voldoende ruimte aanwezig is naast de deuren door de 
plaatsing van de brandblussers, brandhaspel en brandmelders. Het voorzien van een 
vrije ruimte van minimum 45cm naast de deuren zal worden opgelegd als voorwaarde bij 
de vergunning.

Het project is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwater. 

Het project wordt getoetst aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op 5 juli 2013.

De aanvraag voorziet per appartement de plaatsing van een hemelwaterput van 20.000 
liter. De overloop van de hemelwaterputten zijn aangesloten op een infiltratiesysteem 
met een inhoud van 7.500 liter. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt in functie 
van de toiletten en de buitenkranen. 

De zone boven de ondergrondse garage werd mee verrekend in de hemelwatertoets en 
het hemelwater wordt opgevangen.

De voorziene hemelwaterputten hebben een grotere inhoud dan vereist door de 
verordening. Doordat het hemelwater zal hergebruikt worden voor de spoeling van alle 
appartementen is het aanvaardbaar dat er grotere hemelwaterputten worden voorzien.

Er wordt een septische put geplaatst en het afvalwater en regenwater wordt via een 
gescheiden stelsel afgevoerd en aangesloten op de openbare riolering.

Als voorwaarde dient opgelegd te worden dat de infiltratievoorziening voorzien wordt in 
een ondiep systeem aangezien deze geplaatst moet worden boven het grondwaterniveau.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening breedband is van toepassing.

De verordening, goedgekeurd op 9 juni 2017, voorziet bij nieuwbouw dat men moet 
zorgen dat het gebouw breedbandklaar is. Bij appartementsgebouwen moet men een 
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toegangspunt voorzien waar de internetleveranciers hun aansluitingen naar de 
verschillende appartementen kunnen beheren.

WEGENIS

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

De aanvraag omvat geen wegeniswerken waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft. Het padje tussen de 2 meergezinswoningen van de 
Ringlaan naar de Hovenstraat heeft geen openbaar karakter. Het dient enkel ter 
ontsluiting van de bewoners van de appartementen. Het padje is ter hoogte van de 
Hovenstraat afgesloten met een hek.

NUTSVOORZIENINGEN

Tijdens de procedure in eerste aanleg werden (voorwaardelijk) gunstige 
adviezen van Fluvius, Pidpa-Riolering, Telenet en Proximus ontvangen.

Aan de vergunning dient het naleven van de adviezen van de nutsmaatschappijen als last 
te worden opgelegd. Uit de adviezen van Fluvius en Telenet bleek reeds dat voor de 
aansluiting bijkomende werken noodzakelijk zijn.

FUNCTIE

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

De aanvraag is gelegen langsheen de gewestweg N14. De gebouwen langsheen deze weg 
betreffen zowel een- als meergezinswoningen in open bebouwing aangevuld met 
handelszaken. 

De directe omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door woonfuncties. Het RUP 
voorziet voor de locatie van de aanvraag de mogelijkheid voor het oprichten van 
meergezinswoningen, eventueel met een vrij beroep. 

Het ontwerp, dat eveneens een woonfunctie inhoudt, is in overeenstemming met de 
voorziene bestemming volgens het RUP en is functioneel inpasbaar binnen het bestaande 
weefsel.

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.

De aanvraag is qua schaal in verhouding tot de omgeving. 

Eerder werd geoordeeld dat het project voldoet aan de bepalingen van het RUP mits een 
beperkte afwijking voor de trappenhallen. Verder dient vastgesteld te worden dat 
gelijkaardige volumes in de omgeving waarneembaar zijn. Op de hoek van de Ringlaan 
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en de Bruggestraat (zie onderstaande foto’s), op minder dan 200m van de aanvraag, 
staan recente vrijstaande meergezinswoningen met 2 bouwlagen en een derde bouwlaag 
onder een hellende dakvorm en zijn er ook dakuitbouwen aanwezig. 

 
Ringlaan 65-67  Ringlaan 69-71

Door gebruik te maken van een terugspringende bouwlaag, heeft het project een minder 
drukkend effect op de omgeving, dan wanneer een hellend dak zou worden gebruikt.

De aanvraag heeft een verantwoord ruimtegebruik en bouwdichtheid. 

De gebouwen worden volledig voorzien binnen de bouwzones zoals bepaald in het RUP. 
In de tuinstrook worden enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de gebouwen 
voorzien en de terrassen behorende bij de gelijkvloerse appartementen.

De visueel-vormelijke elementen en het materiaalgebruik van de aanvraag zijn 
inpasbaar in de omgeving. 

De gevels worden voornamelijk uitgevoerd in lichte grijze baksteen. De traphallen 
worden afgewerkt met een lichte gevelbepleistering en de gevels van bovenste 
teruggetrokken bouwlaag worden bekleed in hout. Het buitenschrijnwerk bestaat uit 
zwart aluminium. Ter hoogte van de terrassen wordt een zwarte aluminium balustrade 
voorzien. In de omgeving zijn reeds verschillende gevelafwerking waarneembaar alsook 
terrassen en balustrades. Het voorgestelde materiaalgebruik is esthetisch verantwoord, 
voldoende kwalitatief en inpasbaar in het straatbeeld.

GEBRUIKSGENOT

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

De appartementen zijn allen voldoende kwalitatief, trekken voldoende licht en lucht en 
hebben elk een voldoende ruime buitenruimte onder de vorm van een terras.

De aanvraag voorziet zowel 1, 2 als 3-slaapkamerappartementen. Het wordt 
aangemoedigd dat een dergelijke, wisselende mix van typologieën wordt voorzien. Dit 
speelt in op de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. De appartementen hebben 
een oppervlakte variërend van 65m² tot 144,65m². Elke woonentiteit is voorzien van een 
voldoende grote leefruimte, beschikt over voldoende comfort en daglichttoetreding en 
heeft een technische ruimte/berging en een buitenruimte in de vorm van een bruikbaar 
terras. In de kelder zijn ook nog extra private bergingen voorzien.

MOBILITEIT

Uit het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) blijkt dat het 
aangevraagde mits voorwaarden toegelaten kan worden in het licht van doelstellingen of 
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zorgplichten die gehanteerd worden binnen het beleidsveld mobiliteit en 
verkeersveiligheid. 

De volledige projectzone dient, ter hoogte van het gewestdomein, te worden afgesloten 
volgens punt 3 uit de algemene voorwaarden.

De aanvraag is toelaatbaar op vlak van verkeersveiligheid en –doorstroming. 

De aanvraag voorziet 20 woongelegenheden waardoor een toename in het aantal 
verkeersbewegingen van en naar het project te verwachten valt. De ontsluiting van het 
perceel naar de gewestweg maakt dat de appartementen op een vlotte manier kunnen 
aansluiten op het bestaande wegennet. De bijkomende verkeersbewegingen zullen geen 
onaanvaardbare impact hebben op het doorgaand verkeer langs de Ringlaan. Het betreft 
een gewestweg die het bijkomend verkeer aan kan wat teven bevestigd wordt door de 
wegbeheerder in de vorm van een (voorwaardelijk) gunstig advies.

De ontsluiting van het perceel naar de Ringlaan geeft geen aanleiding tot 
verkeersonveilige situaties. De toegang wordt beperkt tot een breedte van 4,5m en de 
in- en uitrit van de ondergrondse garage bevindt zich voldoende diep op het perceel 
zodat de zichtbaarheid gegarandeerd blijft voor de kruising met het fietspad.

Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien. Het aantal fietsenstallingen is 
echter onvoldoende.

In voorliggend project worden 27 ondergrondse, waarvan 2 voor mindervaliden, en 5 
bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. De aanvraag voorziet voldoende 
parkeerplaatsen voor de wooneenheden. Minimum 1 autostaanplaats per wooneenheid 
wordt aanvaardbaar geacht en is tevens conform de bepalingen van het RUP. 

In de voortuinstrook worden er 5 parkeerplaatsen voorzien in functie van een vrij beroep. 
De ruimte heeft een oppervlakte van 48,65m². Het voorzien van 5 plaatsen lijkt dan ook 
niet noodzakelijk. De parkeerplaatsen nemen bovendien open, groene ruimte in de 
voortuinstrook in beslag, wat zorgt voor een grotere verharding van het perceel. 
Voorgesteld wordt om de 2 parkeerplaatsen rechts van de oprit te behouden en de 3 
parkeerplaatsen links van de oprit uit de vergunning te sluiten. Immers zullen 2 
parkeerplaatsen voor een beperkte ruimte van +/- 50m² ifv een vrij beroep ruim 
voldoen. 

In de ondergrondse garage worden er 21 bergingen voorzien met een minimale 
oppervlakte van 6m² zoals opgelegd in de voorschriften van het RUP. Deze private 
bergingen kunnen gebruikt worden als fietsenstalling. Hierbij dient echter opgemerkt te 
worden dat het merendeel van de fietsbergingen telkens per 2 achter elkaar gelegen zijn. 
De achterste bergingen zijn enkel te bereiken via de aanpalende parkeerplaats. Een 
bewoner zal echter van zijn fiets gebruik maken, als de auto gestald is op zijn 
toegewezen parkeerplaats. Het stallen van de auto verhindert de toegang naar de 
privatieve berging. Indien er een auto geparkeerd staat is het bijna onmogelijk om de 
berging met de fiets op een gemakkelijke manier te bereiken. Daarbij dient vermeld te 
worden dat de toegangsdeur onder een hoek van 90° staat. Er dient dus geoordeeld te 
worden dat er slechts 14 bergingen ook effectief geschikt zijn voor het stallen van 
fietsen. Hierdoor zijn er 6 woongelegenheden zonder een private fietsenstalling. Er wordt 
nergens voorzien in een gemeenschappelijke fietsenstalling. Het voorzien van dergelijke 
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voorziening is niet opgelegd in het RUP maar het is toch aangewezen om voldoende 
ruimte te voorzien om alzo het fietsgebruik te stimuleren. 

Daarom wordt voorgesteld om de parkeerplaatsen 26 en 27 om te vormen naar een 
gemeenschappelijke fietsenstalling zodat er voldoende ruimte aanwezig is voor alle 
bewoners. De plannen worden in rood aangepast. Er blijven nog voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in hun beslissing als voorwaarde 
opgelegd dat er een deelauto dient voorzien te worden. Dit kan zeker een meerwaarde 
betekenen bij grote appartementencomplexen. Dit zal dan ook als voorwaarde worden 
opgelegd. 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

De aanvraag is mits het opleggen van voorwaarden in overeenstemming met de 
wetgeving op de brandveiligheid. 

Uit het advies van de brandweer blijkt dat het aangevraagde mits voorwaarden in 
overeenstemming is met de wetgeving op de brandveiligheid. 

HINDER OMWONENDEN

Zowel links als rechts van de aanvraag bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning. 
Het perceel sluit achteraan aan op de Hovenstraat waar langs de overzijde van de straat 
enkele woningen aanwezig zijn.

De eventuele hinder die de nieuwe gebouwen zullen voortbrengen kan beschouwd 
worden als een aanvaardbare en normaal te verwachten mate van hinder in een 
woonomgeving.

Visueel: aanvaardbaar.

Er wordt enkel vergunning verleend voor het vellen van de bomen die noodzakelijk zijn 
voor het realiseren van de gebouwen. Daarnaast wordt een heraanplanting voorzien in de 
tuinstrook achter het linkse gebouw zodat er een voldoende groenbuffer op het perceel 
aanwezig is. Hierdoor wordt de visuele impact van het project tot een minimum beperkt. 

Privacy: aanvaardbaar.

De nieuwe gebouwen worden opgericht op 6m van de linkse zijdelingse perceelsgrens en 
op minimum 3m van de rechtse perceelsgrens. 

Bij het ontwerp werden voldoende maatregelen genomen om de mogelijke hinder naar 
de buren te milderen. De terrassen op de verdiepingen bevinden zich allen binnen de 
voorziene bouwstrook, op voldoende afstand van perceelsgrenzen. Op de bovenste 
verdieping worden geen terrassen voorzien aan de achterzijde van de gebouwen.

Het voorliggende project respecteert alle afstanden inzake het nemen van lichten en 
zichten zoals die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Er kan dan ook op redelijke 
wijze worden aangenomen dat de eventuele inkijk de normale burenhinder die te 
verwachten valt in woongebied, niet zal overstijgen. 
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De woningen van de beroepers palen niet rechtstreeks aan het perceel van de aanvraag 
en bevinden zich schuin achter het linkse gebouw. Achter het perceel van de aanvraag is 
nog de Hovenstraat gelegen die volgens het RUP een breedte heeft van 8m. De afstand 
van de uiterste bebouwing van de aanvraag tot de perceelsgrens van de dichtstbijzijnde 
beroeper bedraagt minstens 20m.

Achter het linkse gebouw zal er tevens een heraanplanting opgelegd worden van enkele 
hoogstammige bomen. 

Door al deze maatregelen en gelet op de ruime afstand tussen het project en de 
woningen van de beroepers kan gesteld worden dat het erg onwaarschijnlijk is dat de 
beroepers nadeel zullen ondervinden op vlak van inkijk en schending van privacy.

Schaduw: aanvaardbaar.

Door de afstanden tot de verschillende perceelsgrenzen zullen de nieuwe gebouwen niet 
zorgen voor onaanvaardbare schaduwhinder.

Wateroverlast: aanvaardbaar.

Alle maatregelen worden genomen om mogelijke wateroverlast te voorkomen.

Verkeersoverlast: aanvaardbaar.

De ontsluiting van het perceel wordt voorzien langsheen de gewestweg N14. Hierdoor 
blijft de impact op het verkeer in de omgeving beperkt.

WATER

Het project ligt niet in signaalgebied.

Het project ligt, volgens de Vlaamse kaart met overstromingsgevoelige gebieden, in 
effectief overstromingsgevoelig gebied en er wordt overstroombare ruimte ingenomen. 

Uit het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie blijkt dat deze 
inkleuring gebaseerd is op vroeger waargenomen wateroverlast. In tussentijd werd de 
voorliggende straat (N14) heraangelegd en voorzien van nieuwe rioleringen met aan de 
overzijde van de straat een bufferbekken. Er wordt verwacht dat de rioleringswerken een 
antwoord bieden op de overstromingsrisico’s ter plaatse. 

Het project voorziet in de oprichting van gebouwen en het aanleggen van verhardingen 
van een aanzienlijke oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het 
mogelijke effect op de plaatselijke waterhuishouding. Door de toename van het verharde 
(dak)oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. 
Dit kan de voeding van het grondwater beïnvloeden en verdroging veroorzaken. De  
schadelijke effecten op het watersysteem worden ondervangen doordat de aanvraag 
voldoet aan de gewestelijke hemelwater verordening. 

Om waterschade aan de woning te vermijden dient de vloerpas minimaal 30cm boven 
het straatniveau voorzien te worden. Ook de inrit naar de ondergrondse kelder dient met 
een zelfde veiligheid voorzien te worden.

Het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water 
via het perceel. 
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De aanvraag voorziet een ondergrondse constructie. Dit kan het 
grondwaterstromingspatroon beïnvloeden. De ondergrondse constructie is beperkt in 
volume zodat de invloed op het grondwater geen schadelijk effect heeft op het 
grondwater. 

Er wordt geen bemaling aangevraagd. 

Het project voorziet niet in een grondwaterwinning.

Het project voorziet niet in een lozing op het oppervlaktewater/grondwater.

Het project voorziet niet in het gebruik van of in de opslag van bodemvreemd materiaal.

BODEM

Het project voorziet geen wijziging van het bodemreliëf.

NATUUR EN BOS

De ontbossing is in overeenstemming met het Bosdecreet.

De aanvraag gaat gepaard met een ontbossing. 

Het Bosdecreet bepaalt dat elke ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning 
moet gecompenseerd worden, hetzij in natura (de zgn. compenserende bebossing), 
hetzij door het storten van een bosbehoudsbijdrage, hetzij door een combinatie van 
beiden. Zonder het vereiste boscompensatievoorstel kan geen vergunning verleend 
worden.

Het boscompensatievoorstel maakt deel uit van het aanvraagdossier. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) heeft het boscompensatievoorstel goedgekeurd op 11 februari 
2020 met referentie 20-202926.

Het goedgekeurde boscompensatievoorstel wordt als bindende voorwaarde opgenomen 
bij de vergunning.

Zoals reeds geoordeeld bij de toetsing aan het RUP mogen enkel de bomen verwijderd 
worden die nodig zijn voor de oprichting van de meergezinswoningen. De andere bomen 
dienen behouden te worden en er zal een heraanplanting als voorwaarde worden 
opgelegd om te voorkomen dat het groene karakter van het perceel verdwijnt. 

De beroepers halen verder ook aan dat de gevraagde ontbossing niet correct zou zijn. 
Ter weerlegging kan hierbij aangesloten worden bij het advies van het Agentschap 
Natuur: Bij nazicht van onze verleende machtiging en voorgaand advies, stellen wij vast 
dat er geen tegenstrijdigheid is, aangezien wij in voorliggende aanvraag tot 
omgevingsvergunning rekening hebben gehouden met volgende zones als te ontbossen: 
de oppervlakte ontbossing van 1360m² omvat zowel de bosoppervlakte van 781m² 
(links) en de  bosoppervlakte van 579m² (rechts). De resterende perceelsoppervlakte 
van perceel 245c4 zit niet vervat in de aanvraag tot omgevingsvergunning en maakt dan 
ook geen deel uit van de totaal te ontbossen oppervlakte. Er is bijgevolg geen enkele 
tegenstrijdigheid in onze adviesverlening. Wij behouden dan ook integraal ons 
voorwaardelijk gunstig advies en Bos verleend tijdens deze beroepsprocedure.
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ERFGOED, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

De aanvraag betreft geen werken aan of nabij een beschermd onroerend 
erfgoed of aan een onroerend goed dat opgenomen is op de Inventaris van het 
Bouwkundig Erfgoed. 

De aanvraag is in overeenstemming met de archeologieregelgeving.

Er diende een archeologienota opgemaakt te worden. 

Een archeologienota maakt deel uit van het aanvraagdossier. Hiervan werd akte 
genomen door het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed. Het naleven van de 
archeologienota en de maatregelen erin vervat is verplicht. Dit wordt opgelegd als 
vergunningsvoorwaarde.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Het project is opgenomen in bijlage III van het MER-besluit. Voor de aanvraag 
geldt een screeningsplicht. De screening werd uitgevoerd.

Het project valt onder rubriek 10b – Stadsontwikkeling van bijlage III van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 december 2014 houdende vaststelling van de categorieën 
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit).

Een project-m.e.r.-screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier. De 
bespreking van de effecten wordt in bovenstaande titels gedaan.

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN4

Er wordt geen bepaalde duur opgelegd. 

Er wordt voorgesteld voorwaarden op te leggen

Alle hierboven voorgestelde 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.

Er wordt voorgesteld lasten op te leggen

De hierboven voorgestelde lasten zijn redelijk in verhouding tot het vergunde project. Ze 
kunnen worden verwezenlijkt door toedoen van de aanvrager.

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-0429 werd ingesteld door Ann De Beuckeleer, 
betrokken publiek, Gerda Wouters, betrokken publiek, Maria Van Staeyen, betrokken 

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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publiek, tegen de vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Zandhoven op 25 mei 2020, voor het slopen van de bestaande 
constructies, het vellen van bomen, het bouwen van 2 meergezinswoningen met 20 
wooneenheden waarvan 1 met vrij beroep en een ondergrondse parking.

Er wordt geen vergunning verleend voor de bovengrondse parkeerplaatsen 28, 29 en 30 
en het vellen van de bomen buiten de aangeduide bouwstrook op het inplantingsplan + 
een straal van 5m rondom deze bouwzones en buiten de gevraagde verhardingen.

De vergunning wordt verleend overeenkomstig de in rood aangepaste plannen onder 
volgende voorwaarden:

• Een centrale controle en bedieningspost moet voorzien worden.
• De volledige projectzone dient, ter hoogte van het gewestdomein, te worden 

afgesloten volgens punt 3 uit de algemene voorwaarden van het Agentschap Wegen 
en Verkeer.

• De infiltratievoorziening moet geplaatst worden boven het grondwaterniveau. 
• Alle appartementen dienen voorzien te worden van hergebruik via de hemelwaterput 

voor minimaal de toiletten en buitenkranen. 
• De terrassen/verhardingen en groendaken mogen niet afwateren naar de 

hemelwaterput tenzij maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in 
de put te voorkomen. 

• Om het risico op wateroverlast in de woning en ondergrondse kelder te vermijden 
dient de woning een vloerpas van minimaal 30cm boven de as van de straat voorzien 
te worden. Ook de inrit naar de ondergrondse garage dient met eenzelfde veiligheid 
voorzien te worden.

• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het 
Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde 
compensatieformulier met kenmerk: 20- 202926. 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1360 m². Deze oppervlakte valt niet meer 
onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

• De bosbehoudsbijdrage van 4923.20 EUR dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum 
waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het 
overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal 
rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra 
de vergunning van kracht wordt.

• Er dienen 6 streekeigen hoogstammige bomen aangeplant te worden in de tuinzone 
achter het linkse gebouw op minimum 2m van de perceelsgrenzen op 1 lijn en 
minimum 5m uit elkaar zoals aangeduid in rood op plan. De bomen dienen een 
minimale plantmaat te hebben van 16/18.  

• Naast de krukzijde van deuren dient er een vrije en vlakke zijdelingse opstelruimte 
van min. 45cm aanwezig te zijn.

• Er dient een deelauto voorzien te worden door de vereniging van mede-eigenaars die 
exclusief gebruikt mag worden door de bewoners van de appartementen.

• De parkeerplaatsen 26 en 27 dienen omgevormd te worden naar een 
gemeenschappelijke fietsenstalling.

• De archeologienota en de maatregelen erin vervat dienen strikt nageleefd te worden.

Volgende lasten worden opgelegd: 
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De bijgevoegde adviezen van Proximus, Telenet, Pidpa-riolering en Fluvius dienen strikt 
nageleefd te worden.

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 
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.



24
OMBER-2020-0429

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. 

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
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Antwerpen, in zitting van 15 oktober 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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		Steve Verhelst namens Verhelst Vastgoed BVBA, Handelslei 42, 2960 Brecht
	Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven heeft op 25 mei 2020 een vergunning afgeleverd.
		Ann De Beuckeleer, Hovenstraat 2A, 2240 Zandhoven.
		Gerda Wouters, Hovenstraat 1, 2240 Zandhoven.
		Maria Van Staeyen, Hovenstraat 5, 2240 Zandhoven.
	Beroepers worden vertegenwoordigd door Glenn Declercq (advocaat), Jan Van Rijswijcklaan 16, 2018 Antwerpen.
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