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VERTENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET SLOPEN VAN ALLE
BESTAANDE CONSTRUCTIES EN HET BOUWEN VAN EEN HALFOPEN
MEERGEZINSWONING MET PRAKTI'K - BOUDEWIJNLAAN 112

Dossiernummer omgevingsloket: OMV-2O2O161O8O
Dossiernum mer gemeente 

= 
2O2OOO292

Inrichtin snummer: /

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het Decreet van 25 april2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april2OL4 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van I juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.

Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
m i I ieu effectra pporta g e.

Gelet op het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal
handelsvestig ingsbeleid.

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Gelet op de aanvraag ingediend door Sophie Baeyens met als contactadres
Elzendreef 2A te 2243 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 2 december
2020.

Gelet op de vraag voor bijkomende informatie op 15 december 2O2O en ontvangen
op 24 januari 2O2L.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 15
februari 202I.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige
handelingen.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Boudewijnlaan tL2,2243
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummer 94D2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van alle bestaande constructies en het
bouwen van een halfopen meergezinswoning met praktijk,

Aanoevraaode duur en faserino
De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur. Er wordt geen
fasering aangevraagd.

Verqunninoshistoriek
- L2 november 1952: het bouwen van een woning (dossier 87L.1-52.O4)
- L4 juni 1963: het verbouwen van een woning (dossier 871.1-63.07)

Ooenbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april2OL4 betreffende de
omgevingsvergunning.

De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd. De aanvraag moet niet
openbaar gemaakt worden.

Adviezen

Fluvius

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Fluvius ontvangen op 22 februari
2021 met ref . 47258884.

Brandweer - Zonerand

Gelet op het gunstig advies van Brandweer - Zonerand ontvangen op L2 maart 2O2L
met ref. PR2100078-01.

- "Bij onderstaande opgesomde artikels werden opmerkÍngen gemaakt:
KB 07 juli 1994 - bijlage 2/1: art. 6.7

- Op onderstaande opgesomde artikels zijn inbreuken vastgesteld:
KB 07 juli 1994 - bijlage 2/1: art. 3.3, art.4.2.2.3, art. 5.7, art. 6.7.2.7,

art. 6.8.4, art. 6.8.5
- Hierdoor:

komt de veiligheid van aanwezigen en indien nodig hun snelle evacuatie in het
gedrang;
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is het niet mogelijk om vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om
uitbreiding ervan te vermiiden;
zijn niet alle maatregelen getroffen om schadeliike gevolgen van een brand te
beperken.
De hulpverteningszone geeft een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van
volgende voorwaarden:

Deuren van de appartementen moeten E1130 ziin;
De deur van de praktiikruimte moet 81130 ziin;
De deuren van het trappenhuis van de kelder moeten (bii brand)

zelfsluitend EI 130 zijn ;
De deur van het technisch lokaal moet 81730 ziin;
Er moet een liftsas voorzien worden in de kelder;
Er moeten handbrandmelders voorzien worden;
Er moeten voldoende brandblussers voozien worden;
Er moeten muurhaspels voorzien worden."

Pidpa - Riolerino

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa - Riolering ontvangen op 3
maart 2021 met ref. L-21-BBO|L9372O.

- "De DWA-afvoer en de RWA-afuoer dienen aangesloten te worden op de
bestaande gemengde riolering langsheen de Boudewiinlaan.

- De regenwaterput dient voorzien te zijn van effectief hergebruik van regenwater,
dit is voorzien door de aansluiting van een buitenkraan achteraan het gebouw, 2
wasmachines en 4 toiletten.

- De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening
met min. 9267,5 liter (effectief 10000 liter) infiltratievolume en min. 74,83 m2
(effectief 75m2) infiltratie oppervlakte. De overloop hiervan mag worden
aangesloten op het openbaar domein t.h.v. de rooiliin. Men moet er wel aandacht
aan besteden dat de infiltratievooniening geplaatst wordt boven het
grondwaterniveau.

- Alle terrassen, opritten en tuinpaden zullen worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen of lokaal infiltreren in de bodem. Hier mogen dan
ook geen afuoeren worden voorzien d.m.v. kolken en/of goten.

- Een voldoende gedimensioneerde (volgens'Waterwegwiizer bouwen en
verbouwen') en goed werkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) op de
afvoer van de toiletten is verplicht (deze werd op het plan ingetekend met een
volume van 7500 liter, wat te weinig is.)

De bestaande rioolaansluiting van het te slopen gebouw dient herbruikt te
worden. Tijdens de werkzaamheden dient deze aansluiting op een degelijke wiize
afgesloten te worden, zodat er geen onnodig vuil, zand, afual... in de riolering kan
terechtkomen. Nieuwe of extra aansluitingen (op een andere locatie of met een
grotere diameter) zijn ten laste van de aanvrager. Deze dienen aangevraagd te
worden bij Pidpa-Riolering.

De infiltratievoorziening zoals beschreven in het addendum over de gewestelijk
stedenbouwkundige verordening dient te worden toegevoegd aan de
bouwplannen.
Vergroting van de septische put naar de minimumafmetingen voor 5 IE; 2004
liter."
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INTER - Toeaankeliikheid Vlaanderen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van INTER - Toegankelijkheid Vlaanderen
ontvangen op 24 maart 2021 met ref .2O2L0738.

- "4.7.7 Toegangen, deuropeningen en deuren (art. 22-26): Publieke deuren dienen
een vrije doorgangsbreedte te hebben van ruwbouw min. 705cm, na afwerking
min. 90cm. Dit komt overeen met een deurblad van min. 98cm. Volgende deuren
voldoen hier niet aan: - Toegangsdeur praktijk. De toegangsdeur tot het gebouw
dient drempelloos te zijn. Het niveauverschiltussen de binnen- en buitenruimte
mag max. 2cm bedragen."

Scheidinqsmuren: standpunt eioenaars aanoalende oercelen
Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd ingewonnen aangezien de aanvraag
betrekking heeft op de oprichting van scheidingsmuren of muren die in aanmerking
komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april2OL4 betreffende de
omgevingsvergunning.

De aanpalende eigenaars werden op L7 februari 2O2L in kennis gesteld. Tot op
heden werd nog geen reactie van hen ontvangen en de termijn waarbinnen zij dit
konden doen is verstreken. Door het ontbreken van een schriftelijke reactie wordt
hun standpunt geacht gunstig te zijn.

Beslissinq van de gemeenteraad inzake oemeenteweoen
Het artikel 31 van het decreet Omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de
aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de
gemeenteraad hierover moet beslissen.

Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg.

2. INHOUDELIJKE BEOORDETING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liqoinq voloens de plannen van aanleo, uitvoerinqsolannen, verkavelinoen.
De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan in woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonent 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 inrichtingent voor openbare
n utsvoorz i e n i n g en, voo r toe ri sti sch e voo rzi en i ng en, voo r ag ra ri sch e
bedriiven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van
het Koninkliik besluit van 28 december 7972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg.
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De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het van kracht
zijnde gewestplan.

Mer-screenino

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het besluit inzake
projectmilieueffectrapportage van 10 december 2004 en latere wijzigingen. Door de
aanvrager werd een project-MER-screeningsnota opgesteld. Op basis van een
toetsing aan de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen, oordeelt de
gemeentelijke omgevingsambtenaar dat het voorgenomen project geen aanzienlijke
gevolgen kan hebben voor het milieu. Bijgevolg dient geen milieueffectrapport
opgemaakt te worden.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen
adviezen waren gunstig of gunstig met voorwaarden en dat deze gevolgd worden.
Bijgevolg dienen de voorwaarden van de adviezen gevolgd te worden.

Goede ruimteliike ordeninc
De aanvraag omvat het slopen van alle constructies en het bouwen van een nieuwe
halfopen meergezinswoning met praktijk. De omgeving laat zich voornamelijk
kenmerken door een verscheidenheid aan typologieën en woonvormen. Zowel
vrijstaande- halfopen en gesloten één- en meergezinswoningen met hellend of plat
dak komen in de omgeving voor. Het perceel is gelegen langsheen de Boudewijnlaan
te Pulle, een deelgemeente van Zandhoven, op ca. 200 m van de kern, een
belangrijke verbindingsweg dat de gemeente Grobbendonk met Zandhoven verbindt.
Het bouwen van een halfopen meergezinswoning met praktijk is dan ook functioneel
inpasbaar.

De nieuwe meergezinswoning met praktijk wordt opgericht op ca. 6 m uit de rooilijn,
op 3 m uit de linker zijdelingse perceelsgrens, tot tegen de rechter zijdelingse
perceelsgrens, heeft een breedte van 10,83 m, een lengte van 20 m, een
kroonlijsthoogte van 6,50 m en een nokhoogte van 12,50 m vervaardigd met een
dakhelling van 45o. Het gelijkvloers, waar de praktijkruimte wordt ondergebracht,
heeft een lengte van 20 m, de eerste verdieping heeft een lengte van 13 m en de
tweede verdieping heeft een bouwdiepte van 12 m vervaardigd onder een hellend
dak. Het gelijkvloers heeft over een lengte van 7 m, 13 m uit de voorgevel, een
kroonlijsthoogte van 3,50 m vervaardigd met een plat dak.

Overwegende dat er langs de voorgevel een balkon uitspringt over een diepte van
0,60 m en in de linker zijgevel een zijraam uitspringt op 3 m boven het maaiveld
met een diepte van 0,60 m. Het zijraam loopt over de eerste- en tweede verdieping.
Het terras op de eerste verdieping wordt voorzien op minimum 2 m uit de rechter
zijdelingse perceelsgrens en het terras van de tweede verdieping wordt voorzien op
minimum 4,29 m uit de rechter zijdelingse perceelsgrens.
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De gevels van het gebouw worden vervaardigd met grijze gevelsteen, gevelaccenten
in zwart aluminium, het buitenschrijnwerk in steellook aluminium en de leuningen in
gehard glas.

Overwegende dat er links van het gebouw een inrit wordt aangelegd naar de
achtertuin. De hoofdingang voor patiënten voor de praktijkruimte bevindt zich aan
de achterzijde van het gebouw en er wordt eveneens een ontsluiting voorzien langs
de gemeenschappelijke traphal indien een patiënt met de ambulance dient afgevoerd
te worden. De ingang voor de appartementen bevindt zich aan de voorzijde van het
gebouw. De achtertuin biedt ruimte voor 5 parkeerplaatsen voor de patiënten van de
praktijk en 5 parkeerplaatsen voor zowel de praktijk en de appartementen. De
parkeerplaatsen worden gescheiden door middel van groenaanplant, de
parkeerplaatsen voor de patiënten worden aangelegd met waterdoorlatende klinkers
met groene voegen en de parkeerplaatsen voor de praktijk en de appartementen
worden aangelegd met grasdallen. Achter het gebouw, naast de parkeerplaatsen
voor de patiënten, wordt er ruimte voorzien voor het stallen van fietsen in open
lucht.

De mobiliteit wordt voldoende op eigen perceel voorzien waardoor er weinig hinder
verwacht wordt op openbaar domein. Vooraan het perceel wordt een grasperk
voorzien voor ambulance/urgenties die enkel mag gebruikt worden in noodgevallen.
Gezien de ligging in een bocht langs een belangrijke verbindingsweg, dat de
gemeenten Grobbendonk met Zandhoven verbindt, is het aangewezen dat er enkel
geparkeerd wordt op de daarvoor voorziene plaatsen op eigen terrein. Gezien de
ingang van de praktijkruimte wordt voorzien aan de achterzijde zijn er voldoende
maatregelen genomen.

Overwegende dat er in de voortuin op 1,15 m uit de rooilijn een naambord wordt
geplaatst met signalisatie van de parking. Deze heeft een breedte van 1 m en een
hoogte van 1,50 m. Het bord wordt langs de bovenzijde voorzien van verlichting. De
omvang en inplanting van het bord is aanvaardbaar maar mogelijks kan de
verlichting hinder veroorzaken voor de weggebruikers. Er dient ten alle tijden
aandacht besteed te worden dat de verlichting niet hinderlijk wordt voor de
weggebruikers. De verlichting mag enkel schijnen op het bord en dienen buiten de
kantooruren gedoofd te worden.

Overwegende dat er in de kelder zes ruimten worden voorzien waarvan één
meterlokaal, twee bergingen voor de appartementen, één technische ruimte met
berging voor praktijk en twee bergingen waarvan één polyvalente ruimte voor de
praktijk. Dat er voldoende bergruimte wordt voorzien en door de lift makkelijk
toegankelijk zijn.

Overwegende dat de voetweg 27 gedeeltelijk op het perceel is gelegen en deze ten
allen tijden moet kunnen worden opengesteld. Het is dan ook niet toegelaten om hier
constructies te plaatsen.

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.

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde verenigbaar is met de omgeving en de
goede ruimtelijke ordening.
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Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel B van het decreet van 18 juli 2003
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet
de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het
integraal waterbeleid (de watertoets).

Artikel B 5 1. Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programmat dat geen schadeliik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indÍen dit niet mogelijk is, dat het
schadetijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem,
gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van $1 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
i nteg ra a I waterbeleid worden getoetst. "
De aanvraag ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een
overstromingsgebied.

De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden
rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen.

De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013
houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater zijn van toepassing. Volgens de
aanstiplijst hemelwater, gevoegd bij het dossier, voldoet de aanvraag grotendeels
aan de gestelde bepalingen. Adviesinstantie Pidpa - Riolering heeft bijkomende
maatregelen opgelegd die gevolgd dienen te worden.

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio
opgestelde richtlijnen.

Natuurtoets
Er werd geen beschr'rjvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag
toegevoegd.

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.

Erfooed-/ archeoloo ietoets
De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013,

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch
landschap, stads - of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed
(bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige
beplantingen, archeologische zones).

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
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Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de
beoordeling door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan.

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Sophie Baeyens inzake het slopen van alle gebouwen en
het bouwen van een halfopen meergezinswoning met praktijk, gelegen te
Boudewijnlaan 112, 2243Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B,
perceelnummer 94D2, te vergunnen.

Artikel 2.

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

2. De voetweg gelegen achteraan het perceel met nummer 27 dient op eerste
verzoek van de gemeente kosteloos afgestaan te worden. De voetweg moet
ten allen tijden opengesteld kunnen worden en hier mogen dan ook geen
constructies op worden geplaatst;

3. Er dient ten alle tijden aandacht besteed te worden dat de verlichting van de
signalisatieborden niet hinderlijk worden voor de weggebruikers. De verlichting
mag enkel schijnen op het bord en dienen buiten de kantooruren gedoofd te
worden;

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

5. De adviezen vermeldt onder de rubriek "adviezen" stipt na te leven. In het
bijzonder de volgende adviezen:

xHet advies van INTER - Toegankelijkheid Vlaanderen:

-"4.7.7 Toegangen, deuropeningen en deuren (art. 22-26): Publieke deuren dienen een
vrije doorgangsbreedte te hebben van ruwbouw min. 705cm, na afwerking min. 90cm.
Dit komt overeen met een deurblad van min. 98cm. Volgende deuren voldoen hier niet
aan: - Toegangsdeur praktijk. De toegangsdeur tot het gebouw dient drempelloos te
zijn. Het niveauverschiltussen de binnen- en buitenruimte mag max. 2cm bedragen."

xHet advies van Brandweer - Zonerand dat stelt:

- "BU onderstaande opgesomde artikels werden opmerkingen gemaakt:

KB 07 juli 1994 - brjlage 2/1: art. 6.7

- Op onderstaande opgesomde artikels zijn inbreuken vastgesteld:

KB 07 juli 1994 - bijlage 2/1: aft. 3.3, art. 4.2.2.3, art. 5.7, art. 6.1.2.1, art. 6.8.4, art.
6.8.5

- Hierdoor: komt de veiligheid van aanwezigen en indien nodig hun snelle evacuatie in
het gedrang; is het niet mogelijk om vlug en effrciënt elk begin van brand te
bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; zijn niet alle maatregelen getroffen
om schadelijke gevolgen van een brand te beperken.

' De hulpverleningszone geeft een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van
voorwaarden:
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Deuren van de appartementen moeten E1130 zijn;

De deur van de praktijkruimte moet E1130 ziin;

De deuren van het trappenhuis van de kelder moeten (bij brand) zelfsluitend E1130

zijn;

De deur van het technisch lokaal moet 81730 ziin;

Er moet een liftsas voorzien worden in de kelder;

Er moeten handbrandmelders voorzien worden;

Er moeten voldoende brandblussers voorzien worden;

Er moeten muurhaspels voorzien worden."

*Het advies van Pidpa - Riolering dat stelt:

- "De DWA-afuoer en de RWA-afuoer dienen aangesloten te worden op de bestaande
gemengde riolering langsheen de Boudewijnlaan.

- De regenwaterput dient voorzien te zijn van effectief hergebruik van regenwater, dit is
voozien door de aansluiting van een buitenkraan achteraan het gebouw' 2
wasmachines en 4 toiletten.

- De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening met
min. 9267,5 liter (effectief 10000 liter) infiltratievolume en min. 74,83 m2 (effectief
75m2) infiltratie opperulakte. De overloop hiervan mag worden aangesloten op het
openbaar domein t.h.v. de rooiltjn. Men moet er wel aandacht aan besteden dat de
i nfi I trati evoo rzi e n i n g g e pl a atst wo rdt boven h et g ro n dwa tern ivea u.

- Alle terrassen, opritten en tuinpaden zullen worden uitgevoerd in waterdoorlatende
materialen of lokaal infiltreren in de bodem. Hier mogen dan ook geen afuoeren worden
voozien d.m.v. kolken en/of goten.

- Een voldoende gedimensioneerde (volgens'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen')
en goed werkende voorbehandelingsinstallatie (septische put) op de afuoer van de
toiletten is verplicht (deze werd op het plan ingetekend met een volume van 7500 liter,
wat te weinig is.)

- De bestaande rioolaansluiting van het te slopen gebouw dient herbruikt te worden.
Tijdens de werkzaamheden dient deze aansluiting op een degelijke wijze afgesloten te
worden, zodat er geen onnodig vuil, zand, afual... in de riolering kan terechtkomen.
Nieuwe of extra aansluitingen (op een andere locatie of met een grotere diameter) ziin
ten laste van de aanvrager. Deze dienen aangevraagd te worden bij Pidpa-Riolering.

- De infiltratievoorziening zoals beschreven in het addendum over de gewestelijk
stedenbouwkundige verordening dient te worden toegevoegd aan de bouwplannen.

- Vergroting van de septische put naar de minimumafmetingen voor 5 IE; 2000 liter."

6. Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering,
waaronder

a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:

Afvalwater en hemelwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden. De riolering
moet uitgevoerd worden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van
5 juli 2013 houdende vaststelling van een vernieuwde stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan
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c Van Hove
- Voorzitter

de bepalingen van nieuw goedgekeurde gemeentelijke verordeningen op dit vlak,
indien deze op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning van toepassing mochten zijn.

b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC's moet naar de openbare
riolering worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).

c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het
openbaar rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn
bouwperceel kennis nemen van

i) De ligging van de wachtleiding

ii) De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de
aansluiting uit te voeren volgens deze richtlijnen

HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), www.hidrorio.be of
klant@pidpa.be

7, 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.

8. Het melden van de start en het einde van de werken aan het
gemeentebestuur via het omgevingsloket.

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet
binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte
werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en
verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die
nodig zouden zijn. Op basis van altikel 78 van het
omgevingsvergunningsdecreet heeft een omgevingsvergunning
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de

ke rechten die hebben het onroerend oed

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Leen Boeckmans
Algem ur wnd. Burg

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 12 april 202L

ove
Algemeen directeur wnd. oorzitterBurg
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Vervol von de omgevlngsvergunnlng - uÍtlreksel ull hel decreel von 25 oprll 2014 belreÍÍende de
omgevlngsvergunnlng

Artlkel 99. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
lo ols de verwezenlijking von de vergunde sledenbouwkundige hondelingen nieÍ wordt gestort binnen
de twee joor no hel verlenen von de deÍinitieve omgevingsvergunning;
2o ols hel uitvoeren von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3' ols de vergunde gebouwen niet Wnddichl zijn binnen vijf joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning;
4o ols de exploitolie von de vergunde octiviteit of inrichting niet binnen v'rjf joor no het verlenen von de
definilieve omgevingsvergunning oonvongl;
5o ols de kleinhondelsoctiviteilen niel binnen v'rjf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De lermijn, vermeld in hel eerste lid, lo, kon evenwel, op veaoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont dot de niet-verwezenlijking hel gevolg is von
een vreemde ooaook die hem niet kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op slroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden vóór het verslrijken von de oorspronkel'rjke vervollermijn von lwee joor in bij de overheid die
de vergunning heefl verleend. Die overheid weigert de oonvroog von de verlenging olleen ols:

lo er geen sproke is von een vreemde ooaook die niet oon de vergunninghouder kon worden
loegerekend;
2" de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig z'tjn mel inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriflen of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgl hoor beslissing uiterlijk de dog von hel verslrijken von de oorspronkel'tjke
vervoltermijn von twee joor. Bij onlstentenis von een beslissing wordt de verlenging geochl le zijn

goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de lermijnen, vermeld in het eersle lid, 3o

en 4o, ook mel twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding mookl von de verschillende Íosen von hel
bouwproject, worden de termijnen von twee, drie of vijÍ joor, vermeld in hel eersÍe lid, gerekend per
fose. Voor de lweede fose en de volgende fosen worden de lermijnen von vervol bijgevolg gerekend
vonof de oonvongsdotum von de fose in kweslie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichting oÍ octiviteil vervolt von
rechlswege in elk von de volgende gevollen:
l" ols de exploilolie von de vergunde ocliviteiÍ of inrichling meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of onlplofÍing veroozookt len gevolge von de
exploiiotie;
3o qls de exploilolie op vrijwillige bosis volledig en definilief wordt stopgezet overeenkomslig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreet von 9 moort 2001 lot regeling von de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzelting von de produclie von olle dierlíjke mesl, oÍkomslig von een of
meerdere diersoorlen, en de uilvoeringsbesluiten eryon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennisslelling von de stopzelting.

$ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uilvoeren von kleinhondelsoclivileiten vervolÍ von rechtswege
ols de kleinhondelsocliviteilen meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

S 2/2. De omgevingsvergunning voor het w'rjzigen von de vegelotie vervolt von rechlswege ols hel
wijzigen von de vegetolie niet binnen twee joor no het verlenen von de definilieve
omgevingsvergunning oonvongl.

g 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof l, belrekking hebben op een gedeelte von het bouwprojecÍ,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor hel niet-oÍgewerkte gedeelte von een bouwproject. Een

gedeelte is eersl ofgewerkl ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de niel-ofgewerkte
gedeelten, kon worden beschouwd ols een ofzonderlijke conslruclie die voldoel oon de bouwfysische
vereisten.
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ I of 2, olleen beirekking hebben op een gedeelte von de
exploiïotie von de ingedeelde inrichting of ociiviteit, vervoll de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Arllkel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of ocliviteit von een projecl door een wijziging von de indelingslijst von klosse I noor klosse 2
overgooï of omgekeerd.

ln gevol de exploítotie von een ingedeelde inrichling of octivileil vqn een project door een wÍjziging
von de indelingslijsï von klosse I of 2 noor klqsse 3 overgool, geldt de vergunning qls oktenome en
blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artlkel l0l. De term'rjnen von twee, drie of v'rjÍ joor, vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevol verlengd
conform qrtikel 99, $ I worden geschorst zolong een beroep tot vernieliging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor Vergunningsbetwislingen, overeenkomstig
hoofdsluk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in slrijd zijn mel een vóór de definitieve
uitsprook von de Rood von krqchl geworden ruimtelijk uilvoeringsplon. ln dot lootste gevol bl'rjÍl het
eventuele rechl op plonschodevergoeding desolnieltemin behouden.

De term'tjnen von twee, drie oÍ vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in
de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von
l2 juli 2013 en in de bekrochÍigde noto overeenkomstig ortikel 5.4.1ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2013, met een moximumtermijn von een joor vonof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von twee, drie of vijf joor. vermeld in ortikel 99. in voorkomend gevol verlengd conform
orlikel 99, $ l, worden geschorsl lijdens het uilvoeren vqn de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomstÍg ortikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oktober 200ó een conformiteilsottesl heeft ofgeleverd, met een moximumterm'rjn von drie joor vonof
de oonvongsdolum vqn de bodemsoneringswerken.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ l, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl vqn de
VCRO, niet wordt ingetrokken, helzij niet wordl opgeheven bij een in krqchl von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von het stokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een termijn von lwee joor vonof de bekrochliging
von hel stokingsbevel.

Arllkel 102. $ l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorbij geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het lrocé von beslqqnde gemeentewegen niel moet worden gewijzigd,
verbreed oÍ opgeheven, vervolt von rechlswege ols:
lo binnen een lermijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon tot regÍstrotie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vesliging von
erÍpocht of opstokecht ten oonzien von len minste één derde von de kovels;
2o binnen een lerm'ljn von tien joor no de ofgifle vqn de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon Íot dergelijke regislroïie len oonzien von ten minsle twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eersle lid:
I o wordt met verkoop gelijkgesteld: de nololenschopsverdeling en de schenking, mei dien verslonde
dot slechts één kovel per deelgenoot of begunsligde in oonmerking koml;
2" komt de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochl of
opstolrechl von de verkoveling in hoor geheel niel in oonmerking;
3o komt olleen de huur die erop gericht is de huurder te lolen bouwen op het gehuurde goed in
oonmerking.
Voor de loepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouWng door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, met verkoop gel'rjkgesteld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij het lrocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolt von rechlswege ols:
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lo binnen een lermijn von v'rjf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon tot de oplevering von de onmiddellijk uil le voeren losten of ÍoÍ het verschoffen von
woorborgen betreffende de uilvoering von deze losten op de w'rjze, vermeld in orlikel 75;

2o binnen een termijn von lien joor no de ofgiÍïe von de definilieve omgevingsvergunning niet is

overgegcton lot registrotie von de in porogroof I vermelde rechlshondelingen len oonzien von len
minsle één derde von de kovels;
3" binnen een termijn von v'rjftien joor no de ofgifte von de deÍinilieve omgevingsvergunning niel is

overgegoon lol regisÍrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von ten
minsle twee derde von de kovels.
Voor de loepossing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, met verkoop gelijkgesteld.

S S. nls dá omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uitdrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von hel verkovelingsproject. worden de termijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I tot en met 2, gerekend per fose. Voor de tweede en volgende fosen worden de
lermijnen von vervol dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum von de belrokken fose.
g 4. HeÍ vervol, vermeld in porogroof I en 2,2o en 3o, geldt slechls len oonzien von hel niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrecht onderworpen gedeelte von de verkoveling.
g 5. Onverminderd porogroof 4, kon het vervol von rechlswege niel worden tegengesleld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden beroepen ols z'tj

kunnen oontonen dot de overheid no het vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels

binnen de verkoveling, w'rjzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft loegesloon of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen oÍ stedenbouwkundige ollesten heeÍt verleend in zovene
deze door de hogere overheid of de rechler niet onrechlmotig werden bevonden.
g ó. De Vloomse Regering kon moolregelen lreÍfen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechÍswege.

Artlkel 103. De term'rjnen von vijf, lien oÍ vijftien joor, vermeld in orlikel 102, worden geschorsl zolong een
beroep tol vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is blj de Rood voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in slrljd is met een
vóór de doium von de definiÍieve uilsprook von de Rood vqn krocht geworden ruimtel'tjk

uilvoeringsplon. ln dol lootste gevol blijft hel eventuele recht op plonschodevergoeding desolniettemin
behouden.

De term'rjnen von vijf, lien oÍ vijÍtien joor, vermeld in ortikel 102. worden geschorst t'tjdens het uitvoeren
von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochtigde orcheologienolo overeenkomslig
orïikel 5.4.8 von het OnroerenderfgoeddecreeÍ von l2 juli 2013 en in de bekrochtigde noto
overeenkomstig orlikel 5.4.1ó von het Onroerenderfgoeddecreel von l2 juli 2013, mel een
moximumtermijn von een joor vonof de oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De lermijnen von vijf, tien oÍ v'rjftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren
von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject woorvoor de OVAM overeenkomslig
ortikel 50, g l, von hel Bodemdecreel von 2Z oktober 200ó een conformiteitsoltest heefl oÍgeleverd,
mel een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De lermijnen von vijf, tien of vijflien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorsÍ zolong een
bekrochtigd slokingsbevel, zools vermeld in tilel Vl, niet wordt ingelrokken, helzij niet wordl opgeheven
bij een in kr<rchl von gew'rjsde gegqne beslissing. De schorsing eindigl von rechtswege wonneer geen
opheffing von hel slokingsbevel wordt gevorderd of geen inlrekking wordl gedoon binnen een term'tjn

von twee joor vonof de bekrochtiging von het slokingsbevel.

Beroepsmogelljkheden - uitlreksel ull hel decreel von 25 oprll 2014 belreÍÍende de
omgevlngsvergunnlng

Artikel 52. De Vloomse Regering of de geweslel'rjke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in loolsÍe
odminislrolieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkel'rjke of stilzwijgende beslissingen von de
deputolie in eerste odminislroiieve oonleg.

De Vloomse Regering bepooll in welke gevollen de geweslelijke omgevingsombtenoor over het
beroep kon beslissen.
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De deputotie is voor hoor ombtsgebied bevoegd in lootste odministrotieve oonleg voor beroepen
tegen uildrukkelijke oÍ sÍilzwijgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eersle odminisïrolieve oonleg.

Artlkel 53. Hel beroep kon worden ingesleld door:
lo de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploilont;
2o het betrokken publiek;
3'de leidend ombtenoor von de odviesinslonlies of b'rj zijn otwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinslontie tijdig odvies heett verstrekl of ols oon hem ten onrechte niet om odvies werd vezochi;
4" het college von burgemeester en schepenen qls hel tijdig odvies heefl verslrekt of ols hel ten
onrechle nieï om odvies werd vezocht;
to

óo de leidend ombtenoor vqn hel Deportemenl Omgeving of, bij z'ljn ofwezigheid, z'rjn gemochtigde;
7o de leidend ombtenoor von hel Agenlschop lnnoveren en Ondernemen of b'rj zijn ofwezigheid zijn
gemochtigde, ols hei project vergunningsplichtige kleinhondelsoclivileiten omvol;
8o de leidend ombtenoor von het ogenlschop, bevoegd voor notuur en bos, oÍ. bij zijn ofwezigheid. zijn
gemochligde ols hel projecl vergunningsplichtige wijzigingen von de vegelolie omvot.

Arllkel 54. Het beroep wordt op stroffe von ononlvonkelijkheid ingesteld binnen een lermijn von dertig
dogen die ingool:
l" de dog no de dotum von de betekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no hel verslrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eersle
odministrotieve oonleg stilzw'rjgend geweigerd wordl;
3o de dog no de eerste dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.

AÉlkel 55. Het beroep schorst de uilvoering von de beslreden beslissing toi de dog no de dolum von
de belekening von de beslissing in lootste odminislrolieve oonleg.

ln ofwijking vqn het eersïe lid werkl hei beroep niet schorsend ten oonzien von:
l" de vergunning voor de verdere exploiloïie von een ingedeelde inrichting oÍ octiviteil woorvoor len
minsïe twoolf moonden voor de einddotum von de omgevingsvergunning een vergunningsoonvroog is
ingediend;
2o de vergunning voor de exploitolie no een proefperiode ols vermeld in ortikel ó9;
3o de vergunning voor de exploilotie von een ingedeelde inrichiing of oclivileit die vergunningsplichïíg
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Arllkel 56. Het beroep wordt op slrqffe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met loepossing von ortikel 3l/l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odminislrolief beroep
werd ingesleld legen het besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging. verploolsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevot het beroep op stroÍÍe von ononlvonkel'rjkheid een ofschrifl
von het beroepschrift bij de Vloomse Regering.

Degene die hel beroep instelt, bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijklijdig en per beveiligde
zending een ofschrift vqn het beroepschrift oon:
I o de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf het beroep instelï;
2o de depulotie ols die in eerste odminislrolieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3" hel college von burgemeesier en schepenen beholve ols hel zelf hel beroep inslelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een onontvonkelijkheidssoncÍie, nodere
regels met betrekking lol de opbouw en de inhoud von hel beroepsschriÍt en de bewijsslukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdol hel op onlvonkelijke wijze wordt ingesleld.

Artlkel 57. De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52, of de provinciole respeclievelijk gewestel'rjke
omgevingsomblenoor ondeaoekt heÍ beroep op zijn onlvonkelijkheid en volledigheid.

Gemeenle & OCMW Zandhoven q! Liersebccrn I 2 - 2240 lc:nclhoverr i I 4



&zandh%ZW Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgevin g@zandhoven. be

Als niet olle stukken ols vermeld in orlikel 5ó, derde lid, bij hel beroep zijn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestelijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochligde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de veaending von het vervolledigingsveaoek, de ontbrekende gegevens

of documenlen oon het beroep loe te voegen.

Als de beroepsindiener noloot de onlbrekende gegevens of documenlen binnen de lerm'tjn, vermeld in

hel tweede lid, oon hel beroep toe te voegen, wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Adlkel 57ll . Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluitend kleinhondelsoclivileilen omvollen
en die louter geboseerd zijn op economische criterio in Íunciie von economische doelstellingen, zijn

ononlvonkelijk.

Arllkel 58. Het resulloot von het ondeaoek, vermeld in ortikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een lermijn von derlig dogen die ingoot de dog no de dotum von de vezending von het beroepschrifi
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononlvonkelijkheid heeft von rechlswege de stopzelling von de
beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
lo de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de depulolie ols die in eerste odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o het college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelljkheden - regellng vqn hel besluil von de Vlqqmse Regerlng decreel von 25 optll2Ol4
belreÍfende de omgevlngsvergunning

Hel beroepschriÍl bevot op slroffe von ononlvonkelijkheid:
lo de noom, de hoedonigheid en het odres von de beroepsindiener;
2" de idenlificolie von de besÍreden beslissing en von hel onroerend goed, de inrichiing oÍ exploitolie
die hel vooÍvverp uilmookt von die beslissing;
3o ols het beroep wordt ingesleld door een lid von het beirokken publiek:

o) een omschr'rjving von de gevolgen die hij ingevolge de beslreden beslissing ondervindl oÍ
wo orsch'tjnlijk o ndervin dt;

b) b) het belong dot h'rjheefl b'rj de besluilvorming over de ofgifle of bljstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;

4o de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevot de volgende bew'tjsstukken:
l" in voorkomend gevol, een bewijs von beloling von de dossiertoks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ochl;
3o in voorkomend gevol, een inventoris von de overtuigingsslukken, vermeld in punl 2"

Als de bewijsstukken. vermeld in het tweede lid, ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomstig ortikel 57. tweede lid, von hel decreei von 25 opril 2014.

HeÍ beroepsdossier wordt ingediend met een onologe of een digitole zending.

Hel bevoegde besluur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eersle odministrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informotie en documenlen opvrogen die
nuïtig z'rjn voor hel dossier.

De beroepsindiener geefl, op slroffe von vervol, uildrukkelijk in z'rjn beroepschriÍt oon of hij gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl hij hel bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkel'rjk op de hoogle mel een beveiligde zending uiterlijk vijflien dogen nodoi hij een oÍschrift von
hel beroepschriÍl ols vermeld in orlikel 5ó von hel decreel von 25 opril 20.l4, heefÍ ontvongen, op
voorwoorde dot hij niel de beroepsindÍener is.

Beroepsmogelfikheden - regellng "wegenberoep" (het Decreel von 3 mel 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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Artikel 3l /l . $ I . Tegen hel besluit von de gemeenlerood over de oonleg, wijziging. verplootsing of
opheÍfing von een gemeenteweg kon in hel koder von een schorsend odminislrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odminislrolief beroep worden ingesÍeld bij de Vloomse
Regering door de personen of instonlies. vermeld in orlikel 53. De vereiste, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von toepossing op het beroep legen het besluit von de gemeenterood.

Het beroep leidt tot de vernieliging von hel besireden besluit of tot de ofwijzing von het beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid ervon.

$ 2. Het beroep wordt op stroffe von onontvonkelijkheid mel een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een term'rjn von dertig dogen, die ingoot op:
l' de dog no de dotum von de betekening von de beslreden beslissing voor die personen of insionties
qon wie de beslissing betekend wordl;
2o de dog no hei verslrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odministrolieve oonleg sïilzwijgend geweigerd wordt;
3" de dog nq de eerste dog von de oonplokking von de beslreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von hel beroep bezorgl op slroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig met de beveiligde
zending vqn het beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrift vqn hel beroepschrift met een
beveiligde zending oon het college von burgemeesler en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinsÍontie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeesler en schepenen bezorgl hel volledige dossier of een ofschrift doorvon
onmiddellijk no de onlvongst von hel ofschrift von het beroepschrift, oon hel Deporlement Mobiliteil en
Openbore Werken.

$ 4. De Vloomse Regering neeml een beslissing over het beroep binnen een Íermijn von negentig
dogen, die ingool de dog no de onlvongst von hel dossier, vermeld in porogroof 3. Die termijn is een
termijn von orde.

De Vloomse Regering brengt de indiener von het beroepschrifl, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogle von hoor beslissing.

$ 5. Heï besluit von de gemeenterood over de oonleg. wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenteweg kon olleen worden vernieligd:
I o wegens strrl-digheid met het decreel von 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
2o wegens strijdigheid mel de doelstellÍngen en principes, vermeld in orlikel 3 en 4 vqn hel decreel von
3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend gevol het gemeenÍelijk beleidskoder en
otwegingskoder, vermeld in ortikel ó von hetzelfde decreet;
3o wegens de niel-noleving von een substontiële vormvereiste.

{NVDR: lngevolge hel delegoliebesluil (BVR25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dil "wegenberoep". Dit beroep kon niel digilool worden ingesteld.)

Mededellng

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer beslonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bij de gemeenle, woor u de oonvroog hebt ingediend, bij de províncie, en ook bij de
Vloomse odministrotie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikl worden voor het opmoken vqn stotislieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebl hel rechl om uw gegevens in deze bestonden in te kijken
en zo nodig de verbetering ervon oon te vrogen.
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