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VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN
GROEPSWONINGBOUWPROJECT MET AANLEG VAN NIEUWE WEGEN. 43
EENGEZINSWONINGEN EN 1 DUOWONING BESTAANDE UIT 8 ENITEITEN

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2O2OO53337
Dossiernummer gemeente: 2O2OOO160
Inrichtingsnummer: /

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 april2OI4 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 1 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 ieueffectra pportage.

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

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

Gelet op de aanvraag ingediend door lpon nv, vertegenwoordigd door Peter De Nil,
met als contactadres Ankerstraat 113b 1a,9100 Sint Niklaas, per beveiligde zending
verzonden op 29 juni 2020.

Gelet op de vraag tot bijkomende informatie op L7 juli 2020 en ontvangen op 7
november 2020.
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Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 10
december 2O2O.

Gelet op zijn beslissing van L7 mei 2021 waarbij het wijzigingsverzoek werd
goedgekeurd.

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

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Fatimalaan -
Fonteinstraatstraat, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummers 318H,
31882,30483,304L3, 304K2 en deel van 304A3,30422,304X2,30453, 304G2 en
304M2.

Het betreft een aanvraag tot groepswoningbouwproject met aanleg van nieuwe
wegen, het bouwen van 43 ééngezinswoningen en 1 duowoning met 8 entiteiten.

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

. Ontbossing

. Aanleg van nieuwe wegenis met bijhorende infrastructuur en
n utsvoorzien ingen

. Aanleg van een speelplein met speeltoestellen

. Bouw van 43 ééngezinswoningen
r Bouw van één duowoning met 8 entiteiten
. Aanleg van omgevingswerken

Aanoevraaode duur en faserino

De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur. De uitvoering
zal in 2 fasen verlopen:

- Fase 1 : infrastructuuraanleg (wegenis, riolering, nutsleidingen): aanvang bij
het afleveren van de definitieve omgevingsvergunning,

- Fase 2: realisatie van de woningen: aanvang uiterlijk op l januari 2025, met
dien verstande dat eventueel vroeger aangevangen kan worden, vanaf de
voorlopige oplevering van de infrastructuurwerken,

Verounninoshistoriek
Perceel 378H:

- t2 oktober 2005: weigering van de verkavelingsvergunning voor 5 nieuwe
kavels.

Perceel 31882:

17 juli 1995: weigering van de verkavelingsvergunning voor 3 nieuwe kavels,
24 juni 1996: weigering van de verkavelingsvergunning voor 3 nieuwe kavels

Voor de percelen met perceelsnummer 304A3, 30422,304X2,30453 en 304M2
werden verschillende vergunningen afgeleverd voor het bouwen van de woningen
Iangsheen de Fatimalaan. Het tuingedeelte van deze percelen maakt deel uit van het
projectgebied.
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Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2074 betreffende de
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag
openbaar gemaakt worden,

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 december 2020 tot en met 23
januari 2OZl. Er werden 61 bezwaarschriften ingediend en 2 schrijven voor het
project.

De bezwaarschriften handelen overl

1, Voldoende waarborgen opnemen om het behoud van de groene zone achter
de halfopen woningen met nummers 30 - 37 te waarborgen en extra bomen
in deze zone op te nemen.

2. Vraag naar uniforme schutting tussen halfopen woningen met nummers 30 -
37 en de tuinen van de woningen langsheen de Keulsebaan

3, Verdwijnen van een biologisch waardevol bos zonder direct compensatie in

Pulle. Er wordt gesuggereerd om het bos te houden en een wandelpark te
voorzien.

4. Er ontbreken bomen die geveld moeten worden op de plannen'
5. Weinig groen in het project voorzien
6. Duurzaam klimaatbeleid is meer dan enkel het voorzien van nieuwe bomen
7. Niet alle eigenaars hebben hun akkoord gegeven
8. Vraag tot het verplaatsen van een elektriciteitscabine op een aanpalend

perceel naar het projectgebied.
9, Vraag naar gebruik van alternatieve bouwmethodes
10. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de woonbehoefte in Zandhoven en

de noodzaak van dit project op deze locatie,
1 1. Geen voorafgaand participatieproces
l2.Strijdigheid met het gemeentelijk structuurplan en mogelijks met de

toekomstige bouwcode
13.In strijd met de bouwshift door inname open ruimte en de aanleg van extra

verharding en bebouwing
14.Het project is geen groepswoningbouw project en bijgevolg in strijd met de

bestemming als woonuitbreidingsgebied.
15,In strijd met het decreet op de gemeentewegen namelijk geen bescherming

trage wegennetwerk, veilig wegennetwerk en de gemeentewegen moeten
rekening houden met de toekomstige noden.

16.Aankoopoptie van de gemeente (pas na 8 jaar aankopen door de gemeente)
in strijd met het concept groepswoningbouwproject

lT,Nadelige impact op de mobiliteit door de extra verkeersbewegingen, te weinig
parkeerplaatsen en onveilige situaties onder ander door een smalle
Fonteinstraat.

lS.Noodzaak aan bijkomende mobiliteitsstudie: de aanvraag voorziet niet in een

MOBER omdat het aantal woningen onder 250 bedraagt, doch zijn er de

afgelopen jaren woningen bijgekomen waardoor het totaal van 250 wel is
overschreden

19.Pulle is niet geschikt om verder te verdichten
20.Nood aan sociale huurwoningen

GerrreenJe & CCIVIW Zcrndhoven $ Liersebr:op l2 -2240 Zqncjlroven i 3



&zandh%wtu*( Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven. be

2L.In het verleden onwettige vergunningen verleend voor individuele woningen
waardoor er nu een binnengebied is ontstaan in plaats van open ruimte en
reeds veel groen is verdwenen zonder compensatie.

22.Geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van voorgaande
vergunningsaanvragen

23.Gevaarlijke wadi's
24.Verschijningsvorm past niet in het rustige straatbeeld van de Fonteinstraat en

de Fatimalaan

De twee schrijven voor het project handelen over:

1. Voldoende groen aanwezig: bomen en speelplein
2. Aangenaam wonen voor elke leeftijdsklasse. Het project geeft jonge mensen

de kans om in Pulle te blijven en te wonen in een aangename sfeer.
3. 2 parkeerplaatsen per woning in ruim voldoende en komt nergens anders

voor.
4. Geen nadelige impact op de mobiliteit. Het bijkomend verkeer is

bestemmingsverkeer.
5. De bijkomende woningen zijn goed voor de scholen en de horeca
6. Nieuw rioleringsstel voor de Fonteinstraat
7. Gebied is te klein voor een aangename wandelzone. In Pulle en omstreken

zijn er andere interessante wandelzones.

Adviezen

Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid

Overwegende dat op 10 december 2020 het advies werd gevraagd aan de provincÍe
Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid: - de adviesinstantie heeft geen advies
uitgebracht binnen de voorziene termijn volgend op de ontvangst van de
adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn door het ontbreken
van een advies.

Brandweer zone Rand

Overwegende dat op 10 december 2020 het advies werd gevraagd aan de brandweer
zone rand: - de adviesinstantie heeft geen advies uitgebracht binnen de voorziene
termijn volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht
stilzwijgend gunstig te zijn door het ontbreken van een advies.

Pidpa distributie

Overwegende dat op 10 december 2020 het advies werd gevraagd aan pidpa
distributie: - de adviesinstantie heeft geen advies uitgebracht binnen de voorziene
termijn volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht
stilzwijgend gunstig te zijn door het ontbreken van een advies.

Pidoa riolering

Gelet op het ongunstig advies uitgebracht door pidpa - riolering op 5 januari202t,
dat herzien werd en gewijzigd werd naar een gunstig advies, ontvangen op 17 mei
2021 met de volgende voorwaarden:

'UitbreÍdíng volume septische putten voor de woningen waar het minimumvolume op
de plannen lager is dan 2000 líter.

Uitbreiding volume infiltratievoorzieningen wordt gevraagd.
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Het regenwater dat op de terrassen valt mag niet afwateren naar de voorziene
klokput indíen deze op de DWA bliift."

Telenet

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door telenet op L4 december 2020 waarin
wordt vastgesteld dat een netuitbreiding nodig is:

'Onze studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om alle loten van dit
project aansluitbaar te maken.

Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring doorgestuurd naar de aanvrager.
In deze offerte houden we rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg
met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend en beperkt de hinder. We
stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken.

De vaststelling omvat niet de aftak - en aansluitkosten van de abonnee. Deze
worden met de latere abonnee verrekend.'

ProxÍmus

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door proximus op 2t december 2020 waarin
wordt vastgesteld dat een netuitbreiding nodig is:

' - Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.

- IJitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de
aanvrager.

- 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@oroximus.com. https: ^,ww.proximus.be' '^tn/.icr:ffc363f8'2d5B-
4d85-9df7-fbda9694f859/cdn' ítes.iportal''uments/pdfs' q'pXM-70976-

PAC K-Aa nv ra a g - vo o ra a n I eo - 2 0 7 9 - 0 7 - 2 5 - 7 5 - 3 3 - 7 3 - ca ch e. pd f
- De proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden in het proiect.

De technische documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na
ontvangst van het vergunde plan.

- Proximus wenst betrokken te worden bij alle coórdinatievergadering via
w e rfco o rd i n a t í e @ p ro x i m u s. co m

Fluvius

Gelet op het gunstig advies met bijhorende offerte van Fluvius ontvangen op 5
oktober 2020.

Agentschao voor Natuur & Bos

Gelet op het ongunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos ontvangen op 5
januari 2O2I dat stelt:

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag in striid is
met:

- Volgende direct werkende norm(en):

Artikel 76 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
21. 10. 1997 (voorkomen van vermijdbare schade)

- Volgende doesteiling(of) of zorgplichten(en):
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Artikel 74$7 Decreet betreffend het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
2 1. 10. 1997 (zorg plícht).

Om bovenstaande redenen verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een
ongunstig advies voor deze aanvraag. Gelet op artikel 4.3.3. VCRO kan de
vergunningverlenende overheÍd de vergunning niet toekennen, tenzij ze daarbij
voldoet aan de bepalingen van het Natuurdecreet, art. 1691, door voorwaarden op te
leggen of vermijdbare natuurschade te voorkomen, te beperken of indien dat niet
mogelijk is, te herstellen.

Indien de vergunningverlenende overheid op deze wijze de vergunningsaanvraag
toch wenst te verlenen, dan dient alsnog het goedgekeurde boscompensatievoorstel
met inbegrÍp van haar voorwaarde(n) op het gebeid van compenserende
maatregelen integraal deel uit te maken van de stedenbouwkundige vergunning.
Daarbij zijn onderstaande direct werkende normen van toepassing:

- Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990
- Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels

Ínzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op
ontbossing van 76.02. 2001

Volgende voorwaarden moeten in dat geval letterlijn in de
vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergu nn ing worden
opgenomen:

. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, 5$, derde lid, van
het Bosdecreeet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij
gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-225323.

. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 11065m2, Deze oppervlakte valt niet
meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.

. De bosbehoudsbijdragen van €40055.30 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.

GECORO

Gelet op het ongunstig advies van de GECORO van 8 maart 2Q2I dat het volgende
stelt:

De voorzitter vat samen dat de GECORO wel akkoord gaat om deze locatie te
ontwikkelen maar de volgende opmerkingen toch nog blijven:

- Voldoende waarborgen opnemen omtrent de groenaanplantingen.

- Woningen staan te dicht bij de perceelsgrenzen.

- Lange parkeeropritten zijn niet kwalitatÍef.

- Woningen aan de buitenzijde zÍjn te hoog.

- Parkeren gebeurt niet (gedeeltelijk) ondergronds.

Overwegende dat de opmerkingen van die aard zijn dat een planaanpassing nodíg is
en er bijgevolg een ongunstig advies wordt gegeven.
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Scheidinosmuren: standpunt eioenaars aanpalende percelen

Het standpunt van de aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien de
aanvraag geen 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 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning.

ïn het kader van het openbaar onderzoek werden de aanpalende eigenaars wel
aangeschreven.

Beslissino van de oemeenteraad inzake oemeenteweqen

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.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de
gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van
het decreet van 3 mei 2OI9 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval
met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan
daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de
eventuele vergunning opneemt.

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 mei 2021 het wegtracé goedgekeurd en

heeft als voorwaarde opgenomen dat er bijkomend grond ter hoogte van de 4
parkeerplaatsen met een oppervlakte van ca. 78m2 moet worden afgestaan en de
wegenis met aanhorigheden zal door de gemeente worden aangelegd op kosten van
de aanvrager, De ontworpen rooilijn wordt ter hoogte van de zone die extra moet
worden afgestaan opgeschoven.

Wijzioinssverzoek
Gelet op zijn beslissing van L7 mei 2O2L waarbij het wijzigingsverzoek werd
goedgekeurd. Het wijzigingsverzoek hield in dat het plan van de kosteloze grond
afstand werd aangepast en er bijkomende grond werd afgestaan tussen de huidige -
en de ontworpen rooilijnen. De ontworpen rooilijnen werden niet gewijzigd.

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE
OMGEVINGSAMBTENAAR

Liooino voloens de plannen van aanleo, uitvoerinqsplannen, verkavelinqen.

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit
gewestplan deels in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrÍjf voor zover deze taken van bedrÍjf om redenen van goede
ruimtetijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor socÍaal-culturele inrichtíngen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedriiven. Deze
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor
zover ze verenÍgbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het

Genreenle & OCMW Zcrndlroven '$ Lierseboon l2 -224A Zcndhoven : /



Szandh"J,Z?tu*t Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zand hoven. be

Koninkliik besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw
zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist en
zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de
uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen
geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

De aanvraag is niet gesitueerd in een bijzonder plan van aanleg,

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

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

De aanvraag omvat een groepswoningbouwproject met de aanleg van nieuwe
wegenis, speelplein, 43 ééngezinswoning en een duowoning bestaande uit 8
entiteiten.

Aangezien het hier een groepswoningbouwproject betreft is de aanvraag in
overeenstemming met de gewestplanbestemming woongebied en
woon uitbreid ingsgebied.

Weoenis

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 mei 2021 waarbij goedkeuring
wordt gegeven aan het wegtracé met de bijkomende voorwaarden en die worden
opgelegd.

Overwegende dat er 6 woningen worden voorzien langsheen de Fonteinstraat en de
overige woningen worden voorzien langsheen nieuwe wegen.

Overwegende dat de Fonteinstraat een voldoende uitgeruste gemeenteweg die
verhard is met duurzame materialen en voorzien is van elektriciteit,

Vlaamse Codex Wonen

Overeenkomstig artikel 5.93 van de Vlaamse Codex Wonen (vroegere decreet
gronden - en pandenbeleid) moet er een bescheiden woonaanbod voorzien worden
ten behoeve van 2Qo/o vàn het aantal woongelegenheden,

Overwegende dat de aanvrager het bescheiden aanbod wil realiseren in natura door
de woonkavels 2,3,6,7,10,Lt,I5,39 en 40 die voldoen aan de maximale oppervlakte
norm van 500m2, overeenkomstig artikel 1.3 van de Vlaamse Codex Wonen
betreffende het bescheiden woonaanbod,

Overwegen dat een aankoopoptie, overeenkomstig artikel 5,101 van de Vlaamse
Codex Wonen ten behoeve van de gemeente is bijgevoegd.

Overwegende dat de voormelde woningen deel uit maken van de gegroepeerde
woningen met collectieve tuinen op grotere percelen en bijgevolg de kavelindeling
niet zichtbaar is, Er kan niet worden nagegaan of de kavels kleiner zijn dan 500m2.
De woning zelf zijn ook groter dan 550ms waardoor ze niet in aanmerking komen als
bescheiden woonaanbod.

Overwegende dat de kavels van de woningen t7, IB, t9, 23, 24, 26, 28, 29, 42 en
43 kleiner zijn dan 500m2 waardoor er voldaan wordt aan de normen van het
bescheiden woonaanbod.
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Overwegende dat de aankoopoptie ten behoeve van de gemeente zal gelegd worden
op de kavels 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 42 en 43.

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 er geen milieueffectrapport
opgemaakt te worden,

Openbaar onderzoek
Overwegende dat de 2 schrijven voor het project niet behandelend worden.

De omgevingsambtenaar beoordeelt de bezwaren, die ontvangen werden tijdens het
openbaar onderzoek als volgt:

Punt 7 3,4,5 en 6: groen

De aanvraag omvat het ontbossen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager
/ architect om alle hoogstammige bomen waarvoor een vergunning nodig is om ze te
vellen op het plan in te tekenen, anders is er geen vergunning voor ze te vellen.
Gelet op artikel 6.1.1 is het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken
van een bos, gelegen zijn in woongebied en binnen een straal van 15m van een
woning vrijgesteld van omgevingsvergunning. De bomen op het perceel (304G2 en
304M2) die geveld moeten worden voor de aanleg van de trage verbinding voldoen
hier mogelijks ook aan. Een gedeelte van het plangebied is bebost (ca, t hectare)
en de aanvrager vraagt om dit te kappen. Gezien de ligging in
woonuitbreidingsgebied is er geen principieel verbod op ontbossing en kan dit mits
compensatie geveld worden. Het ANB heeft een aangepast boscompensatie voorstel
goedgekeurd. Door het verdwijnen van het bos zal er een negatieve impact zijn op
de natuur in het gebied, doch wordt dit deels gecompenseerd door het nieuwe
beplantingsplan dat voorzien is. Er wordt een uitgebreid beplantingplan voorzien
waarbij er centraal langs de nieuwe trage verbinding, op het speelplein en in de
groene zone achter de woning 30 - 37 nieuwe bomen worden geplant. Ook bij de
geclusterde parkeerplaatsen en op verschillende plaatsen op het openbaar domein
worden er bomen geplant, De tuinen, de trage verbindingen, het speelplein en de
parkeerhavens worden allemaal in het groen ingekleed door middel van struiken,
bloemaanplantingen, gazon en hagen. Het voorstel van beplanting heeft een andere
biodiversiteit dan het aanwezige bos maar door de verscheidenheid aan beplanting
zullen de woningen in het groen worden ingepast en zal het voor meer biodiversiteit
zorgen dan enkel een monotone grasmat of bos, Achter de woningen 30 - 37 wordt
een tuinzone van 10 m diepte voorzien met gazon met daarachter een bomenstrook
dat dient als buffer. Om te voorkomen dat de bomen en struiken, overal in het
projectgebied, nadien zullen verdwijnen omdat het verwijderen van struiken en
laagstammige bomen niet vergunningsplichtig is en het vellen van hoogstammige
bomen wel vrijgesteld van vergunning kan zijn, zal als voorwaarde opgenomen
worden dat alle beplantingen die voorzien zijn op het beplantingsplan moeten
onderhouden worden en behouden moeten blijven.

Dit bezwaarschrift wordt deels weerhouden.

Gerrreenle & OCh4\^/ Zcndhoven r$ riersebcon l2 -2240 Zorrdhr:ven i 9



&zandh'j;ZW Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven. be

Punt 2 : erfscheidinaen

De bezwaarhebbenden vragen om een uniforme schutting te plaatsen tussen hun
perceel en de toekomstige woningen 30 en 37. De aanvrager voorziet geen nieuwe
schutting maar wel een haag die op minstens 1,2m van de perceelsgrens wordt
geplaats. Aan de bestaande schutting wordt niets gewijzigd. De aanvrager voorziet
dus op zijn eigen perceel reeds een afsluiting en de bestaande schutting blijft
behouden. Het bijkomend opleggen van een houten schutting ten laste van de
aanvrager staat dan ook niet in verhouding met het geen hij reeds voorziet. In
samenspraak met de aanvrager kan de bezwaarhebben steeds een afsluiting op de
perceelsgrens plaatsen of op zijn eigen terrein, De bomen die achter deze woningen
zullen komen moeten op minstens 2m van de perceelsgrens worden voorzien, Indien
er toch nog schade ontstaat aan de bestaande schutting is de toepasselijk wetgeving
omtrent aansprakelijkheid van toepassing.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 7: geen akkoord van alle eigenaars

Overwegende dat een omgevingsvergunning een zakelijk karakter heeft en wordt
verleend onder de burgerlijke rechten waardoor de aanwezigheid van het akkoord
van alle eigenaars niet verplicht is. Doch gezien 2 bezwaarhebbenden eigenaars zijn
van percelen die dienen om de trage weg te realiseren en één bezwaarhebbende een
wegenis heeft op het terrein, zou het een teken zijn van slecht bestuur om hier geen
aandacht voor te hebben. De ontsluiting is een essentieel element in de aanvraag,
De aanvrager heeft na het openbaar onderzoek nog 2 akkoorden van
bezwaarhebbenden verkregen en bezorgd aan de gemeente. De trage weg kan
gerealiseerd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de nodige
burgerlijke rechten te verkrijgen.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 8 : elektriciteitscabÍne

De bezwaarhebbenden vragen om de elektriciteitscabine die in hun gebouw staat kan
worden verplaatst naar het projectgebied. Ter hoogte van de Fonteinstraat wordt een
nieuwe elektriciteitscabine voorzien. De bezwaarhebbenden zal in samenspraak met
Fluvius, eigenaar van de cabine, moeten bekijken of de bestaande cabine nadien
overbodig is, Het opleggen van het verplaatsen van deze cabine is geen
rechtsgeldige voorwaarde zoals bepaald in artÍkel 73 van het decreet van de
omgevingsvergunning. Een dergelijke voorwaarde kan niet verwezenlijkt worden
door de aanvrager.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden,

Punt 9: alternatieve bouwmethodes

Overwegende dat de keuze van bouwmethode vrij is voor de aanvrager en vanuit de
wetgeving ruimtelijke ordening geen verplichting hierover kan worden opgelegd, De
aanvrager moet wel voldoen aan alle andere regelgeving die van toepassing is zoals
EPB wetgeving en die niet wordt beoordeeld in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.
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Punt 77: geen voorafgaand participatie proces en geen woninqbehoeftestudie

De procedure van een omgevingsvergunningsaanvraag is bepaald door het decreet
betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2QL4 en het bijhorende
uitvoeringsbesluit en normenboek. De voorziene procedure voorziet geen
voorafgaand participatieproces en de formele woonbehoeftestudie is geen verplicht
dossierstuk. De correcte procedure werd gevolgd. Het is de keuze van de aanvrager
om al dan niet een participatie proces te voeren of een woonbehoeftestudie bij te
voegen ter ondersteuning van zijn aanvraag.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 72: striidigheid met het structuurplan en de toekomstige bouwcode

Overeenkomstig artikel 4.3.1van de VCRO moet een
omgevingsvergunningsaanvraag getoetst worden aan verschillende elementen, doch
is een structuurplan en een bouwcode die nog niet is goedgekeurd geen
beoordelingselement.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 73: strijdigheid met de bouwshift

Het instrumentendecreet (oftewel de bouwshift) is nog niet goedgekeurd en
bijgevolg niet van toepassing, De aanvraag moet getoetst worden aan de
bestemming van het gewestplan namelijk woongebied en woonuitbreidingsgebied
dat via groepswoningbouw kan ontwikkeld worden, doch dient de aanvraag nog
steeds getoetst te worden aan de goede ruimtelijke ordening.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden'

Punt 74 en 76: geen groepswoningbouwproiect

De percelen van de aanvraag zijn gelegen in woongebied en woonuitbreidingsgebied
overeenkomstig het gewestplan. De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend
bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van
het gebied niet heeft beslist en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen
besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel
omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan
door de promotor. Gelet op artikel 1,3,20 van de Vlaamse Codex Wonen wordt een
groepswoningbouw als volgt gedefinieerd; het gemeenschappeliik oprÍchten van
woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig
met elkaar verbonden zÍjn;

Overwegende dat de aanvraag een groepswoningbouwproject waarbij de aanvrager
zowel de wegenis als de woningen zal bouwen en het ontwerp van de woningen
volledig vastligt omdat ze deel uitmaken van deze omgevingsvergunningsaanvraag
voldoet de aanvraag aan definitie van een groepswoningbouwproject, Ook
ééngezinswoningen zijn groepswoningbouw. De woningen en het openbaar domein
vormen fysisch en stedenbouwkundig één geheel en hebben een gemeenschappelijke
werf namelijk eerst de wegenis realiseren en daarna de woningen. Het gegeven of dit
economisch realiseerbaar is, is geen stedenbouwkundig aspect.

Overwegende dat gezien de grootte van het project een bescheiden last van
toepassing is en dat overeenkomstig de geldende wetgeving een aankoopoptie moet
worden bijgevoegd. Een aankoopoptie in functie van de bescheiden last staat los van
de aanvraag als groepswoningbouw.
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Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 15, 77 78 en 23: wegenis rooiliín mobilÍteit

De aanvraag betreft een groepswoningbouwproject waarbij nieuwe wegenis wordt
voorzien. Voor de ontsluiting van het project worden er twee nieuwe
ontsluitingswegen voorzien, namelijk één op de Fonteinstraat en één op de
Fatimalaan, zonder dat deze met elkaar verbonden worden voor gemotoriseerd
verkeer, doch wel voor fietsers, voetgangers en in geval van nood. Door het
opsplitsen van de ontsluitingen wordt het bijkomend verkeer, wat
bestemmingsverkeer is, verdeeld over de 2 straten wat de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid in de Fonteinstraat en de Fatimalaan ten goede komt. De ontsluiting
van de aangrenzende percelen komt niet in het gedrang. Het project zal extra
verkeersbewegingen genereren in de functie van de bewoners en de bezoekers,
maar geen doorgaand verkeer, wat aansluit bij de huidige functie van de Fatimalaan
en de Fonteinstraat. Bijkomend verkeersbewegingen zijn nu éénmaal eigen aan
woonontwikkelingen. Er wordt geen functie voorzien die een bovenlokale
aantrekkingskracht heeft,

Overwegende dat in het projectgebied zowel openbare als private parkeerplaatsen
worden voorzien om de bijkomende parkeerdruk op te vangen. De open en halfopen
bebouwingen namelijk de woningen L7 tot en met 37 en 42 en 43 beschikken allen
over een lange oprit waar 2 auto's achter elkaar kunnen worden geplaatst. In andere
verkavelingen vb. Heiblok, Sint - Jozefstraat, Zwaentjesweg die bestaan uit halfopen
bebouwing wordt hetzelfde principe van één oprit in de zijtuin toegepast. Aansluitend
aan deze opritten is een berging voorzien waar fietsen in geplaatst kunnen worden,
De gegroepeerde woningen 1 tot en met 16 en 38 -41 beschikken allemaal over 2
parkeerplaatsen die naast elkaar liggen, De parkeerplaatsen liggen voor (1 - 16) of
naast (38 - 41) de woningen en bevinden zich vlakbij de woningen. De B
duowoningen beschikken over 12 parkeerplaatsen wat nog steeds 1,5 per entiteit en
voldoende is, Deze entiteiten zijn kleiner ten opzichte van de andere woningen in het
project. In Tegenstelling tot de woningen, die bedoeld zijn voor gezinnen, zullen deze
entiteiten gericht zijn op ouderen en alleenstaanden. De private parkeerplaatsen zijn
allen niet overdekte parkeerplaatsen en om hier ook een gevarieerd aanbod in te
voorzien is het raadzaam om als voorwaarde op te nemen dat bij de woningen 17 tot
en met 37 en 42 en 43 op de lange oprit een carport, voor de berging, moet worden
voorzien. Op die manier blijft de uniformiteit in het project behouden. Voor de
groepeerde woningen is dit niet nodig aangezien in de aanplantingen tussen de
parkeerplaatsen bomen worden voorzien wat zorgt voor een natuurlijke overdekking.
Een carport plaatsen voor de woningen of naast de weg (bij woningen 38 -4t) zou
een negatieve impact hebben op het straatbeeld, Er worden op verschillende
plaatsen nog openbare parkeerplaatsen voorzien, in totaal 24 wat voldoende moet
zijn, Gezien de opkomst van de elektrische wagen zal als voorwaarde worden
opgelegd dat er minstens 2 elektrische laadpalen bij de openbare parkeerplaatsen
moeten worden voorzien. Bij de vergunningsaanvraag werd een mobiliteitstoets
bijgevoegd om de impact op de mobiliteit te onderzoeken. Een MOBER is gezien het
aantal woningen niet verplicht en het gegeven dat er door de jaren heen ook al
woningen zijn bijgekomen, deze moeten meegerekend worden in de aantallen om na
te gaan of een MOBER nodig is, wordt niet bijgetreden. De vroegere woningen
kaderde niet binnen dit project, noch werden ze gerealiseerd door deze aanvrager.
Het betreft hier geen project dat in verschillende delen werd opgesplitst om
verplichten omtrent MOBER, erfgoed, MER, ... te omzeilen.
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Overwegende dat er een trage verbinding wordt voorzien vanuit de FonteÍnstraat
naar de Wipstraat, die eveneens ook toegankelijk is vanuit de nieuwe
ontsluitingswegen voor niet gemotoriseerd verkeer wat positief is voor het trage
wegennetwerk in de omgeving.

Overwegende dat in de groenzone verschillende wadi's worden voorzien om te
voldoen aan de nodige verplichte infiltratievoorzieningen voor het opvangen van het
regenwater van de bijkomende verharding van de wegen, De wadi's zullen maximaal
1m diep zijn en de overgang verloopt geleidelijk tot aan het diepste punt zodat er
geen onmiddellijk maximaal hoogteverschil is. Ze dienen om het regenwater op te
vangen en ter plaatse te laten infiltreren waardoor ze niet altijd gevuld zullen zijn
met water, Een omheining kan later nog steeds geplaatst worden'

Dit deel van de bezwaarschriften wordt niet weerhouden. Het plaatsen van
een carport bij de woningen L7 tot en met 37 en 42 en 43 zal wel als
voorwaarde worden opgelegd.

Punt 79: Pulle is niet geschikt om verder te verdichten

Pulle is een deelgemeente van Zandhoven, dat Pulderbos met Grobbendonk verbindt'
Het betreft en deelgemeente waar de basisvoorzieningen zoals beenhouwer,
bakkerij, apotheek, school, jeugdvereniging, sportvereniging en cafés aanwezig zijn
en waar het openbaar vervoer (de bus) verschillende haltes heeft, Bijgevolg is Pulle
wel geschikt voor te verdichten en bij voorkeur gebeurt dit in reeds aangesneden
gebied dat dicht bij de kern ligt, Het projectgebied is omsloten door de Fonteinstraat,
Fatimalaan, Wipstraat en Zandheide en ligt vlakbij het centrum van Pulle. De

voorziene trage verbinding naar de Wipstraat komt uit bij de scouts & gidsen
(gelegen tussen Boudewijnlaan 75 en 81) waar ook een doorsteek is richting de
Boudewijnlaan, waar alle basisvoorzieningen gelegen zijn.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 20: nood aan sociale huurwoninqen in Zandhoven

Woning 44, centraal in het projectgebied, wordt opgebouwd als 4 x 2 duowoningen
met afzonderlijke toegangen. De aanvrager heeft een eenzijdige verbintenis
bijgevoegd waarin hij zich verbindt om deze woning bestaande uit 8 woonentiteiten
te realiseren als sociale huurwoningen. Het naleven van deze verbintenis zal als last
worden opgelegd.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.

Punt 27: onwettige vergunninoen uit het verleden hebben een binnengebíed
gemaakt met verlies van qroen

Of de vergunningen die in het verleden zijn afgeleverd correct zijn beoordeeld is niet
relevant voor deze aanvraag. Afgeleverde vergunningen die definitief zijn geworden
zijn rechtsgeldig en doen niet ter zake bij deze omgevingsvergunningsaanvraag, Elke
omgevingsvergunningsaanvraag moet in zijn totaliteit beoordeeld worden met alle
bijhorende aspecten waarvan de omgevingstoestand, gecreëerd door vroegere
vergunningen, en de impact ervan op de groenvoorzieningen twee van zijn.

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden.
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Punt 22: geen fundamentele wijziginaen tov vorige aanvragen

Overwegende dat het project een historiek kent waarbij reeds verschillende
aanvragen zijn ingediend, doch werd tot op heden geen vergunning toegekend. De
omgevingsvergunningsaanvraag moet beoordeeld worden zoals ze wordt
aangevraagd en vorige aanvragen doen niet ter zake.

Dit deel van de bezwaarschriften wordt niet weerhouden.
Punt 24 : verschiiningsvorm

Overwegende dat het project voorziet in ééngezinswoningen en centraal 4
duowoningen. Elke woning beschikt over een individuele of gemeenschappelÍjk tuin,
De percelen aan de buitenzijde zijn woningen met een individuele tuin in halfopen of
gesloten verband en sluit aan bij de woningen in de Fonteinstraat en de Fatimalaan,
Centraal komen de gegroepeerde woningen voor. De halfopen en vrijstaande
bebouwingen worden aan elkaar gekoppeld met een lager volume dat dienst doet
als berging. De toekomstige woningen zullen een gelijkvloers, een verdieping en
eventueel een hellend dak krijgen. Het voorgesteld gabarit is een klassiek gabarit
voor een ééngezinswoning in de Zandhoven. De woningen in de Fatimalaan en in de
Fonteinstraat bestaan voornamelijk uit een gelijkvloers en verdieping onder een
hellend dak, doch komen er hier reeds ook woningen voor die bestaan uit een
gelijkvloers, een verdieping en een hellend dak zoals Fonteinstraat 15, 17 en 19. De
woningen langsheen de Fonteinstraat zelf krijgen een gelijkvloers en verdieping met
plat dak zodat ze een hedendaagse vorm krijgen en aansluiten bij de oudere
woningen die een verdieping hebben onder een hellend dak, Ze vormen een
overgang tussen de oudere woningen en de recente woningen die reeds hoger zijn.

Dit deel van de bezwaarschriften wordt niet weerhouden.

Adviezen

Nutsvoorzieningen

Overwegende dat de provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid,
brandweerzone Rand en pidpa distributie (drinkwater) geen advies hebben
uitgebracht en bijgevolg geen extra voorwaarden hebben opgelegd,

Overwegende dat voor het drinkwaternet (pidpa distributie) ook een uitbreiding zal
nodig zijn, ongeacht er nu geen advies werd uitgebracht, en de kosten hiervoor ook
ten laste zijn van de aanvrager.

Overwegende dat fluvius, proximus en telenet hebben aangegeven dat er
uitbreidingen nodig zijn van de infrastructuur en dat de kosten hiervoor ten laste zijn
van de aanvrager, dat zowel telenet als proximus moet worden voorzien.

Overwegende dat pidpa riolering een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht
en dat de voorwaarden in het advies moeten worden nageleefd. In het advies staat
opgenomen dat er langsheen de Fonteinstraat een gracht moet komen op het
openbaar domein en dit aspect een ruimtelijke impact heeft. Gezien de gracht nodig
is voor de infiltratie van het regenwater en deel uit maakt van het nieuwe
rioleringsstelsel wordt de gracht mee opgenomen in deze omgevingsvergunning.

Overwegende dat de voorwaarden opgelegd in de diverse adviezen deinen integraal
te worden nageleefd.
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ANB

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos een ongunstig advies heeft
uitgebracht en dat dit advies niet gevolgd wordt, Er geldt geen principieel
ontbossingsverbod omwille van de ligging in woonuitbreidingsgebied. Het vellen van
het bos heeft een vermijdbare impact op de natuur, doch door de keuze van
grondgebonden woningen met tuinen, wat aansluit bij de bestaande woningen in de
straat, is er de mogelijkheid om de onbebouwde ruimte op een diverse manier in te
kleden met bomen, hagen, struiken, bloemen, ... De aanvrager voorziet een
uitgebreid beplantingsplan wat voor meer biodiversiteit zal zorgen dan een monotoon
bos of grasmat. Het naleven en het behoud van dit beplantingsplan zal als
voorwaarde worden opgenomen. De impact op de natuur door het ontbossen wordt
hier deels door hersteld.

Het aangepast boscompensatie voorstel wordt als voorwaarde opgenomen in de
vergunning, De volgende voorwaarde zal uitdrukkelijk worden opgenomen:

. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, $5, derde lid, van
het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbii
gevoegde compensatieformulÍer met kenmerk: 20-225323.

. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 17065m2. Deze oppervlakte valt niet
meer onder toepassingsgebied van het Bosdecreet.

. De bosbehoudsbijdrage van €40055.30 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.

GECORO

Overwegende dat de GECORO een ongunstig advies heeft uitgebracht omdat een
aantal aspecten een planwijziging vragen, Het standpunt van de GECORO over het
opnemen van extra waarborgen omtrent de groenaanplantingen wordt bijgetreden
en het naleven van de groennota en beplantingsplan wordt als voorwaarde
opgenomen. Het standpunt van de GECORO over de andere zaken wordt niet
bijgetreden. De inplanting van sommige woningen is niet gebruikelijk omdat er geen
10m tuinzone achter de woning wordt voorzien, doch betreft het hier een
inbreidingproject waarbij het resterende binnengebied als één geheel ontwikkeld
wordt. Een deel van de woningen bevindt zich op minder dan 10 m van de
achtergrens van het perceel maar hebben bredere zijtuinen dan 3m en zijn nog
voldoende groot, Het bewonersparkeren bij de vrijstaande en halfopen woningen
gebeurt door middel van een lange oprit. In andere verkavelingen vb. Heiblok, Sint -
Jozefstraat, Zwaentjesweg die bestaan uit halfopen bebouwing wordt hetzelfde
principe van één oprit in de zijtuin toegepast en kan in alle redelijkheid gesteld
worden dat dit een gebruikelijke configuratie is. De oprit hoort bij een woning zodat
er binnen één gezin hierover afspraken gemaakt kunnen worden, Ter hoogte van de
pleinen worden ook enkele openbare parkeerplaatsen voorzien. Het project gaat uit
van grondgebonden woningen met tuinen zodat een gemeenschappelijke
ondergrondse kelder minder aangewezen is en ervoor zal zorgen dat parkeerplaatsen
ver weg van sommige woningen zouden worden voorzien. De woningen langsheen de
Fonteinstraat bestaan uit één gelijkvloers met verdieping en plat dak en sluiten aan
bij de bestaande woningen in de Fonteinstraat die bestaan uit een gelijkvloers en een
hellend dak, De bestaande woningen Fonteinstraat 15 - 17 - 19 hebben een
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gelijkvloers, een verdieping en hellend dak waardoor ze groter zijn dan de voorziene
woningen.

Goede ruimteliike ordeninq
De aanvraag omvat een groepswoningbouwproject met aanleg van nieuwe wegen
met bijhorende infrastructuur, 43 ééngezinswoningen en 1 duowoning met 8
entiteiten. Het projectgebied situeert zich in het binnengebied dat omsloten wordt
door Fatimalan - Fonteinstraat - Wipstraat en Zandheide in de deelgemeente Pulle,
vlakbij de kern van Pulle. De dichtste voorzieningen zoals bakker, beenhouwer, café,
zijn in vogelvlucht op ca. 200m van het projectgebied gelegen, Het projectgebied
sluit dus aan bij het dorpscentrum van Pulle waar ook verschillende bushaltes
aanwezig zijn. De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op 300m.

Het perceel is braakliggend waarvan een deel bebost is en waar enkele kleinere
constructies zoals een serre of tuinberging op aanwezig zijn. Een deel van het gebied
maakt deel uit van de diepe tuinen langsheen de Fatimalaan. De omliggende straten
Fatimalaan, Fonteinstraat, Wipstraat en Zandheide zijn bebouwd met vrijstaande
ééngezinswoningen op ruime percelen die variëren tussen de 600m2 en de 3000m2
waarbij de Wipstraat een hogere dichtheid kent met halfopen woningen op kleinere
percelen, De omgeving wordt gekenmerkt door ééngezinswoningen,
meergezinswoningen komen hier niet voor. Het project voorziet enkel
ééngezinswoningen met centraal een duowoningen dat bestaat uit 4 x 2 entiteiten
boven elkaar maar ze hebben geen gemeenschappelijke ruimten. Door enkel
ééngezinswoningen te voorzien sluit het aan bij de rest van de woonfunctie in de
omgeving. De aanvraag is bijgevolg functioneel inpasbaar. Het betreft een
woonuitbreidingsgebied waar met een zekere terughoudend naar gekeken moet
worden, Het woonuitbreidingsgebied is daarentegen wel vlakbij het centrum gelegen,
reeds omsloten door bebouwing en niet waterziek. In Pulle zijn er de laatste jaren
geen nieuwe woonwijken/straten meer bijgekomen, uitgezonderd in
woonparkgebÍed, doch is er wel verdichting van het centrum zelf geweest door
appartementen, Om een gevarieerd woonaanbod te blijven hebben en de
woonbehoefte voor jonge gezinnen op te vangen is het aanvaardbaar gezien de
ligging om het gebied aan te snijden en in te vullen met ééngezinswoningen.

Het ontwerp is zo opgevat dat er verschillende woningtypes aanwezig zijn in het
project namelijk:

- 15 open woningen waarvan 3 woningen volledig vrijstaand zijn en 12
gekoppeld zijn aan elkaar via een lager volume dat dienst doet als
tuin berging.

- 8 halfopen woningen
- 20 gegroepeerde woningen die één huizenblok vormen en elk bestaan uit 2

gesloten bebouwingen en 2 halfopen bebouwing.
- Centraal 1 duowoningen dat bestaat uit 4 x 2 entiteiten waarbij één entiteit op

het gelijkvloers wordt voorzien en 1 duplex daarboven,

Aan de buitenranden bevinden zich de open bebouwingen zodat er aansluiting wordt
gemaakt met de woningen in de omliggende straten. Meer naar binnen worden de
gegroepeerde woningen voorzien en helemaal centraal wordt de duowoning voorzien
die dan ook gericht is op het nieuwe speelplein. Op deze manier wordt er een
gediversifieerd aanbod voorzien met een geleidelijke overgang naar de reeds
bestaande residentiële woningen, Het totale project heeft een oppervlakte van ca. 3
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hectare en krijgt met deze invulling een woningdichtheid van ca. 17 woningen / ha

zorgt voor een verdichting van het binnengebied, zonder het algemeen karakter van
de omgeving in gedrang te brengen en een te hoge verdichting na te streven. Elke
woning beschikt over een privatieve tuin of maakt deel uit van een
gemeenschappelijke tuin, daarnaast worden er collectieve openbare groenzones
voorzien met centraal een nieuw openbaar speelplein dat ingericht wordt met
natuurlijke speeltoestellen, Er blijft voldoende onbebouwde ruimte over, De

inplanting van de open bebouwing is minder gebruikelijk omdat er gekozen wordt
voor minder diepe achtertuinen maar wel met bredere zijtuinen voor een optimale
oriëntatie. De percelen van de open - en halfopen bebouwingen variëren rond
500m2. Dit is kleiner dan de percelen in de omgeving maar nog voldoende ruim om
kwalitatief te zijn en niet te klein om te grote schaalbreuk te maken. De woningen
worden ingeplant op voldoende afstand van de perceelsgrenzen, van de woningen
buiten het plangebied en onderling van elkaar zodat er geen inkijk is bij
aangelanden. Uitgezonderd de duowoningen, beschikken de woningen over een
terras in de tuin en niet op een verdieping, De terrassen op de eerste verdieping bij
de duowoning kijken uit op het plein en zijn ca. 2Om2 wat voldoende groot is.

De aanvraag is qua ruimtegebruik en dichtheid in verhouding met de omgeving.

Alle woningen hebben een gabarit dat bestaat uit een gelijkvloers, een verdieping en
eventueel een hellend dak. Het voorgesteld gabarit is een klassiek gabarit voor een
ééngezinswoning in de Zandhoven. De woningen in de Fatimalaan en in de
Fonteinstraat bestaan voornamelijk uit een gelijkvloers en verdieping onder een
hellend dak, doch komen er hier reeds ook woningen voor die bestaan uit een
gelijkvloers, een verdieping en een hellend dak zoals Fonteinstraat 15, 17 en 19, De

woningen langsheen de Fonteinstraat zelf krijgen een gelijkvloers en verdieping met
plat dak zodat ze een hedendaagse vorm krijgen en aansluiten bij de oudere
woningen die een verdieping hebben onder een hellend dak. Ze vormen een
overgang tussen de oudere woningen en de recente woningen die reeds hoger zijn.
Ook de centrale duowoning zal bestaan uit een gelijkvloers, een verdieping en een
hellend dak zodat ze hetzelfde gabarit hebben als de andere woning. De open
bebouwingen worden aan elkaar gekoppeld door een kleinere nevenvolume dat
dienst zal doen als tuinberging. De woningen zijn voldoende ruim'

De schaal van de woningen sluit aan bij de woningen in de omgeving'

Omdat een groepswoningbouwproject is moeten de woning architecturaal één geheel
vormen en worden daarom allen in een hedendaagse strakke bouwlijn opgetrokken
waarbij de terugkerende materiaalkeuze het architecturaal gehaald ondersteund. Om
niet alle woningen hetzelfde uiterlijk te geven worden er 2 types van materialen
gemaakt, doch beiden in de moderne stijl:

- Woningen 1 - 25 en 30 - 37: witte gevelsteen, zwarte dakpannen voor de
hellende daken, zwart schrijnwerk en gevelaccenten in hout

- Woningen 26 - 29,38 - 4I,42- 43: donkergrijze gevelsteen, verdieping in
witte crepi, antraciete dakpannen voor de hellende daken, zwart schrijnwerk
en bergingen in hout

- Woning 44: geel beige gevelsteen, antraciete dakpannen voor het hellend
dak, zwart schrijnwerk, houten gevelaccenten

Overwegende dat het materiaalgebruik niet storend is.

Overwegende dat de woningen voldoende ruim zijn, beschikken over een privatieve
tuin of terras of deel uitmaken van een collectieve tuin, lange oprit waar 2 auto's
kunnen staan of 2 parkeerplaatsen naast elkaar hebben, een fietsenberging hebben
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en in het project openbare groene ruimte voldoet de aanvraag op vlak van
gebruiksgenot.

Voor de ontsluiting van de woningen worden er twee nieuwe ontsluitingswegen
voorzien, namelijk één op de Fonteinstraat en één op de Fatimalaan, zonder dat deze
met elkaar verbonden worden voor gemotoriseerd verkeer, doch wel voor fietsers,
voetgangers en in geval van nood, Door het opsplitsen van de ontsluitingen wordt
het bijkomend verkeer, wat bestemmingsverkeer is, verdeeld over de 2 straten wat
de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Fonteinstraat en de Fatimalaan ten
goede komt. De ontsluiting van de aangrenzende percelen komt niet in het gedrang.
Het project zal extra verkeersbewegingen genereren in de functie van de bewoners
en de bezoekers, maar geen doorgaand verkeer, wat aansluit bij de huidige functie
van de Fatimalaan en de Fonteinstraat. Bijkomend verkeersbewegingen zijn nu
éénmaal eigen aan woonontwikkelÍngen. Er wordt geen functie voorzien die een
bovenlokale aantrekkingskracht heeft.

De aanvraag is aanvaardbaar op vlak van verkeersveiligheid en doorstroming.

Overwegende dat in het projectgebied zowel openbare als private parkeerplaatsen
worden voorzien om de bijkomende parkeerdruk op te vangen. De open en halfopen
bebouwingen namelijk de woningen 77 tot en met 37 en 42 en 43 beschikken allen
over een lange oprit waar 2 auto's achter elkaar kunnen worden geplaatst. In andere
verkavelingen vb. Heiblok, Sint - Jozefstraat, Zwaentjesweg die bestaan uit halfopen
bebouwing wordt hetzelfde principe van één oprit in de zijtuin toegepast, Aansluitend
aan deze opritten is een berging voorzien waar fietsen in geplaatst kunnen worden.
De gegroepeerde woningen 1 tot en met 16 en 38 -41 beschikken allemaal over 2
parkeerplaatsen die naast elkaar liggen. De parkeerplaatsen liggen voor (1 - 16) of
naast (38 - 41) de woningen en bevinden zich vlakbij de woningen. De B
duowoningen beschikken over 12 parkeerplaatsen wat nog steeds 1,5 per entiteit en
voldoende is. Deze entiteiten zijn kleiner ten opzÍchte van de andere woningen in het
project. In Tegenstelling tot de woningen, die bedoeld zijn voor gezinnen, zullen deze
entiteiten gericht zijn op ouderen en alleenstaanden. De bijkomende parkeerdruk
wordt op eigen terrein voldoende opgevangen,

De private parkeerplaatsen zijn allen niet overdekte parkeerplaatsen en om hier ook
een gevarieerd aanbod in te voorzien is het raadzaam om als voorwaarde op te
nemen dat bij de woningen 17 tot en met 37 en 42 en 43 op de lange oprit een
carport, voor de berging, moet worden voorzien. Op die manier blijft de uniformiteit
in het project behouden. De carport moet een lengte hebben van 5m, dezelfde
hoogte als de achterliggende berging en opgetrokken worden in hetzelfde materiaal.

Voor de groepeerde woningen is dit niet nodig aangezien in de aanplantingen tussen
de parkeerplaatsen bomen worden voorzien wat zorgt voor een natuurlijke
overdekking. Een carport plaatsen voor de woningen of naast de weg (bij woningen
38 -41) zou een negatieve impact hebben op het straatbeeld. Er worden op
verschillende plaatsen nog openbare parkeerplaatsen voorzien, in totaal 24 wat
voldoende moet zijn. Gezien de opkomst van de elektrische wagen zal als
voorwaarde opgelegd worden om minstens 2 elektrische openbare laadpalen te
voorzien.

Overwegende dat er een trage verbinding wordt voorzien vanuit de Fonteinstraat
naar de Wipstraat, die eveneens ook toegankelijk is vanuit de nieuwe
ontsluitingswegen voor niet gemotoriseerd verkeer wat positief is voor het trage
wegennetwerk in de omgeving en de ontsluiting van de wijk,

De aanvraag voorziet alleen maar woningen zodat er geen geluidshinder voor
omwonenden zal zijn.
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De aanvraag voorziet in het kappen van het bos wat een negatieve impact heeft op
de natuur maar dit wordt deels gecompenseerd door een nieuw beplantingsplan
waarbij zowel nieuwe bomen, hagen, struiken, gazont ... wordt voorzien, Centraal
wordt een nieuwe speelplein met speeltoestellen voorzien.

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.

Watertoets
Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 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 I 5 1. Van dit decreet luidt als volgt:

"De overheÍd die over een vergunningt 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 programma, dat geen schadelÍik effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogeliik Ís, dat het
schadelijk 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 $7 wordt
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het
integraa I waterbeleid worden getoetst. "

De aanvraag ligt niet in een mogelijk of efffectief overstominsgebied, noch in een
signaalgebied.

Er wordt geen grondwaterwinning aangevraagd.

Het projectvoorziet in de oprichting van van gebouw en verhardingen. Door de
toename van de bebouwing en de verharding wordt de infiltratie van het hemelwater
in de bodem plaatselijk beperkt wat invloed heeft op het grondwater en verdroging
kan verooroorzaken. Door de voldoen aan de gewestelijke verordening hemelwater
wordt een deel van de impact al verholpen. De aanvraag voldoet echter niet aan de
gewestelijke hemelwaterverordening. De infilratievoorzieningen en het gebruik van
de regenwaterput moet worden aangepast zoals gesteld in het advies van pidpa
riolering.

Gewestel ijke verordeni no toeoa nkeliikheid
De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing. Het betreffen
hier geen publieke gebouwen.

Natuurtoets
De aanvraag is niet gelegen in vogel - of habitatrichtlijngebied, noch in VEN gebied.

Overwegende dat de aanvraag gepaard gaat met een ontbossing en het vellen van
bomen waardoor er vermijdbare schade aan de natuur wordt veroorzaakt. Er geldt
een uitzondering op het ontbossingsverbod, want de ontbossing gebeurt in een zone
met bestemming woonuitbreidingsgebied.
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Het Bosdecreet bepaalt dat elke ontbossing in het kader van een
omgevingsverguning moet gecompenseerd worden, hetzij in natura, hetzij door het
storten van een bosboudsbijdrage, hetzij door een combinatie van beiden.

Gelet op het goedgekeurd aangepast boscompensatie voorstel.

Overwegende dat er een negatieve impact zal zijn op de natuur doch zal deze deels
hersteld worden door het nieuwe beplantingsplan dat moet worden nageleefd en
waarbij nieuwe diverse aanplantingen over het hele projectgebied worden voorzien.

Erfqoed - / a rcheoloo ietoets
De aanvraag bevat een archeologienota waarvan akte is genomen zoals bedoeld in
het Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013. Het naleven van de
archeologienota en de maatregelen erin vervat is verplicht. Dit wordt opgelegd als
verg u n n in gsvoorwaa rden,

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

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 lpon nv, vertegenwoordigd door Peter De Nil, met als
contactadres Ankerstraat 113b la,9100 Sint Niklaas inzake de aanvraag tot
groepswoningbouwproject met aanleg van de nÍeuwe wegen, het bouwen van 43
ééngezinswoningen en 1 duowoning met 8 entiteiten, gelegen te Fatimalaan -
Fonteinstraatstraat, kadastraal bekend afdeling 3, sectie B, perceelnummers 318H,
3LBB2,304E3, 304L3, 304K2 en deel van 304A3,30422,3Q4X2,30453, 304G2 en
304M2, te vergunnen.

Artikel 2.

De volgende voorwaarden en lasten worden opgelegd:

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

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

3. De naleving van de vrijwillige verbintenis tot het realiseren van de woning 44
met 8 entiteiten als B sociale huurwoningen welke in aanmerking komen voor
het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeente.

4. De aankoopoptie voor het bescheiden woonaanbod wordt gelegd op woning
t7, 18, L9, 23, 24, 26, 29, 29, 42 en 43.
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5. Het voorzien van een carport van 5m lengte, hoogte en materiaal hetzelfde
als de aansluitende berging, geplaatst op de oprit voor de berging, bij de
woningen 17 tot en met 37 en 42 en 43.

6, Alle beplantingen, zoals opgenomen in het beplantingsplan, moeten worden
uitgevoerd, onderhouden worden en behouden blijven ongeacht het weghalen
van beplantingen niet vergunningsplichtig is.

7. De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota en
volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

B. Alle kosten voor de uitbreidingen van de nutsvoorzieningen zijn ten laste van
de vergunninghouder.

9. Ca. 9723m2, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 202I,
dient kosteloos aan de gemeente te worden afgestaan voor de aanleg van de
wegenis, speelplein en aanhorigheden en de inlijving ervan in het openbaar
domeÍn, De kosten gepaard met deze eigendomsoverdracht zijn ten laste van
de aanvragers. De gemeente zal instaan voor de aanleg van de wegenis met
aanhorigheden op kosten van de aanvrager, en de aanvragers dienen hiervoor
een verbintenis te ondertekenen.

10. Voorzien van 2 elektrische openbare laadpalen.

11. Naleven van het aangepast en goedgekeurd boscompensatievoorstel met de
volgende voorwaarden:

. De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bÍs, $5, derde líd, van
het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij
gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-225323'

. De te ontbossen oppervlakte bedraagt 11065m2. Deze oppervlakte valt niet
meer onder toepassingsgebied van het Bosdecreet.

o De bosbehoudsbijdrage van €40055.30 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'

12. De adviezen in de rubriek'adviezen' stipt uit te voeren, in het bijzonder:

Pidpa riolerino:

'lJitbreiding volume septische putten voor de woningen waar het minimumvolume
op de plannen lager is dan 2000 liter.

Uitbreiding volume infiltratievoorzieningen wordt gevraagd.

Het regenwater dat op de terrassen valt mag niet afwateren naar de voorziene
klokput indien deze op de DWA bliift.'
Aanleg van een gracht in de Fonteinstraat overeeenkomstig de rÍchtliinen van
pipda.

Telenet:

'Onze studiedienst stelde vast dat er een netuitbreiding nodig is om alle loten van
dit project aansluitbaar te maken.

Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring doorgestuurd naar de
aanvrager. In deze offerte houden we rekening met het aanleggen van
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nutsleídingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend
en beperkt de hínder. We stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de
plannÍng van de andere werken.

De vaststelling omvat niet de aftak - en aansluitkosten van de abonnee. Deze
worden met de latere abonnee verrekend.'

Proximus:

Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.

Uitbreidíng van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de
aanvrager.

Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor oplevering dient de aanvrager
zijn project kenbaar te maken bij ProxÍmus door het downloadbaar formulier (zie
onderstaa nde U RL), i ngevu ld te versturen naa r werf. a 2@ proximus. com.
h ttps : //w ww. p rox i m u s. b e/ d a m /j cr : ffc3 6 3f8. 2d 5 8 -4d 8 5 -9 d f7 -
fb d a 9 694f8 59/ cd n/s ites. i po rta I/ d ocu m e n ts/ pd fs/ res/ PX M - I 0 9 1 6 - PAC K-Aa nv ra a g -
vooraa n leg -2 0 1 9- 0 1 - 2 5 - I 5 - 3 3 - 1 3-cach e. pdf

De proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden ín het project. De
technische documentatie hiervoor wordt ter beschÍkking gesteld na ontvangst van
het vergunde plan.

Proximus wenst betrokken te worden bij alle coórdinatievergadering via
w e rfco o rd i n a t i e @ p ro x í m u s. co m

Fluvius

Offerte ontvangen op 5 oktober 2020.

13. 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
verorden i n g i nza ke hemelwaterputten, i nfi ltratie-voorzien in gen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan
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 aansluitÍng 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

L4.In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz, aangifte te
doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en
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waarderÍngen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het
kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

15.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 artikel 78 van het
omgevingsvergun n i ngsdecreet heeft een omgevingsvergun n i ng een
zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van
bu erl ke rechten die betrekkin hebben het onroerend

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

directeur

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven,2L mei 2021

Luc Van Hove
Burgemee - Voorzitter

Van Hove
r - VoorzitterBurge

nick
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Vervol von de omgevingsvergunning - uitlreksel uit hel decreel von 25 opril 2014 belreÍÍende de
omgevingsvergunning

Artikel ?9. S l. De omgevingsvergunning vervolt von rechtswege in elk von de volgende gevollen:
I " ols de verwezenlijking von de vergunde stedenbouwkundige hondelingen niet wordt gestort binnen
de twee joor no het verlenen von de definitieve omgevingsvergunning;
2o ols het uiÍvoeren von de vergunde sïedenbouwkundige hondelingen meer don drie opeenvolgende
joren wordt onderbroken;
3o ols de vergunde gebouwen niet winddichl zijn binnen v'rjf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning;
4" ols de exploitotie von de vergunde octiviteil of inrichting niet binnen vijf joor no heÍ verlenen von de
definilieve omgevingsvergunning oonvongt;
5o ols de kleinhondelsoctivileiien niei binnen v'rjf joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning oonvongen.

De termijn. vermeld in het eersfe lid, I', kon evenwel, op vezoek von de vergunninghouder, voor een
periode von twee joor verlengd worden ols hij oontoont doi de niet-verwezenl'ljking hel gevolg is von
een vreemde oozcok die hem niel kon worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
oonvroog von de verlenging, op slroffe von vervol, met een beveiligde zending en minstens drie
moonden voór hei verstrijken von de oorspronkelijke vervoltermijn von lwee joor in bij de overheid die
de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de oonvrcog von de verlenging olleen ols:
1" er geen sproke is von een vreemde oozook die niet oon de vergunninghouder kon worden
toegerekend;
2o de oongevroogde en vergunde hondelingen strijdig zijn met inmiddels gew'rjzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkovelingsvoorschriften.

De overheid bezorgi hoor beslissing uiterlijk de dog von het verstrijken von de oorspronkelijke
vervollermijn von lwee joor. Bij ontstenienis von een beslissing wordl de verlenging geocht ïe zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid,3o
en 4o, ook met twee joor verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkel'rjk melding mookt von de verschillende fosen von het
bouwprojeci, worden de lermijnen von twee, drie of v'rjf joor, vermeld in het eersïe lid, gerekend per
fose. Voor de tweede fose en de volgende fosen worden de termijnen von vervol b'rjgevolg gerekend
vonof de oonvongsdclum von de fose in kwestie.

$ 2. De omgevingsvergunning voor de exploiïoïie von een ingedeelde inrichÍing of octiviteit vervolt von
rechiswege in elk von de volgende gevollen:
I " ols de exploitotie von de vergunde octiviteit of inrichting meer don vijf opeenvolgende joren wordt
onderbroken;
2o ols de ingedeelde inrichting vernield is wegens brond of ontploffing veroozookt ïen gevolge von de
exploitotie;
3" ols de exploiictie op vrijwillige bosis volledig en definitief wordt stopgezeï overeenkomstig de
voorwoorden en de regels, vermeld in het decreet von 9 moorl 200,l loi regeling von de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetling von de productie von olle dierlijke mesl, ofkomstig von een of
meerdere diersoorïen, en de uiïvoeringsbesluiten ervon. De Vloomse Regering kon nodere regels
bepolen voor de inkennissïelling von de stopzetling.

$ 2/'l. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren von kleinhondelsoctiviteiten vervolt von rechtswege
ols de kleinhondelsocÍiviteilen meer don vijf opeenvolgende joren worden onderbroken.

S 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen von de vegeloiie vervoll von rechtswege ols hel
wijzigen von de vegetotie niet binnen twee joor no het verlenen von de definitieve
omgevingsvergunning ocnvcngl.

$ 3. Als de gevollen, vermeld in porogroof 1, belrekking hebben op een gedeelte von het bouwprojecl,
vervolt de omgevingsvergunning olleen voor hel niet-cfgewerkle gedeelte von een bouwproject. Een
gedeelte is eerst ofgewerkt ols het, in voorkomend gevol no de sloping von de niet-ofgewerkte
gedeellen, kon worden beschouwd ols een ofzonderl'rjke constructie die voldoel ocn de bouwfysische
vereislen.
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Als de gevollen, vermeld in porogrooÍ 1 of 2, olleen betrekking hebben op een gedeelte von de
exploiiotie von de ingedeelde inrichling of octiviteit, vervolt de omgevingsvergunning olleen voor dot
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig ols de exploitotie von een ingedeelde
inrichting of octiviteit von een project door een w'rjziging von de indelingslijst von klosse I noor klosse 2

overgoot of omgekeerd.

ln gevol de exploilotie von een ingedeelde inrichting of ccÍiviteit von een project door een wijziging

von de indelingslijsï von klosse I of 2 noor klosse 3 overgooÍ, geldt de vergunning ols oktenome en

blijven de bijzondere voorwoorden gelden.

Artikel l0l. De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd
conform ortikel 99, $ 1 worden geschorsï zolong een beroep tol vernieiiging von de
omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor VergunningsbelwisÍingen, overeenkomstig
hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde hondelingen in strijd zijn mel een vóór de definilieve
uilsprook von de Rood von krocht geworden ruimtelijk uitvoeringsplon. ln dqt lootste gevol blijft hei
evenÍuele rechï op plonschodevergoeding desolnietiemin behouden.

De termijnen von ïwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ 1, worden geschorst tijdens het uilvoeren von de orcheologische opgroving, omschreven in

de bekrochtigde orcheologienoto overeenkomstig ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreel von
12 juli 2013 en in de bekrochligde noto overeenkomstig ortikel 5.4.1 ó von hel
Onroerenderfgoeddecreet von 12 jvli2013, met een moximumtermijn vcn een joorvonof de
oonvongsdotum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von lwee, drie of vijf joor, vermeld in ortikel 99, in voorkomend gevol verlengd conform
ortikel 99, $ i, worden geschorsl lijdens hel uitvoeren von de bodemsoneringswerken von een
bodemsoneringsproject wooryoor de OVAM overeenkomslig ortikel 50, S l, von het Bodemdecreet von
27 oktober 200ó een conformiteitsotiest heeft ofgeleverd, mel een moximumiermijn von drie joor vonof
de oonvongsdoium von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von twee, drie of vijf joor, vermeld in oriikel 99. in voorkomend gevol verlengd conform
crtikel 99, g 1, worden geschorst zolong een bekrochtigd stokingsbevel, zools vermeld in titel Vl von de
VCRO, niet wordt ingetrokken, heiz'lj niet wordt opgeheven b'rj een in krochï von gewijsde gegone
beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen opheffing von het sÍokingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordl gedoon binnen een ïermijn von twee joor vonof de bekrochtiging
von het stokingsbevel.

Artikel 102. S l. Een omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden woorb'tj geen nieuwe
wegen worden oongelegd of het lrocé von besloonde gemeentewegen niet moei worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervolt von rechtswege ols:

I " binnen een ïermijn von vijf joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niet is

overgegoon Íoi regisïroiie von de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor of de vestiging von
erfpochl of opslolrecht ïen oonzien von ten minste één derde von de kovels;
2" binnen een ïermijn von tien joor no de ofgifte von de definiÍieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon tot dergelijke regisirotie ten oonzien von len minste twee derde von de kovels.
Voor de toepossing von het eerste lid:
I 

o wordt mei verkoop gelijkgesteld: de nolctenschopsverdeling en de schenking, met dien verstonde
doÍ slechts één kovel per deelgenoot of begunstigde in oonmerking komt;
2" koml de verkoop, de verhuring voor meer don negen joor, of de vestiging von erfpochl of
opstolrecht von de verkoveling in hoor geheel nieÍ in oonmerking;
3" koml olleen de huur die erop gerichï is de huurder le loïen bouwen op het gehuurde goed in

oonmerking.
Voor de toepossing von hel eersïe lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden, mel verkoop gelijkgesÍeld.

$ 2. Een omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden woorbij nieuwe wegen worden
oongelegd of woorbij hei trocé von bestoonde gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven
wordt, vervolï von rechtswege ols:
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I " binnen een termijn von vijf joor no de ofgifte von de definilieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon tol de oplevering von de onmiddellijk uiï te voeren losten of fot het verschoffen von
woorborgen betreffende de uilvoering von deze losten op de w'rjze, vermeld in ortikel 75;
2o binnen een lermijn von lien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning nieï is

overgegoon lot registrolie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ïen oonzien von ten
minsle één derde von de kovels;
3o binnen een termijn von v'tjftien joor no de ofgifte von de definitieve omgevingsvergunning niei is

overgegoon lot registrotie von de in porogroof I vermelde rechtshondelingen ten oonzien von len
minste twee derde von de kovels.
Voor de toepcssing von het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkoveloor conform de
omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden, meï verkoop gelijkgesteld.
$ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkovelen von gronden uiidrukkelijk melding mookt von de
verschillende fosen von het verkovelingsproject, worden de termijnen von vervol, vermeld in de
porogrofen I lot en mel 2, gerekend per fose. Voor de lweede en volgende fosen worden de
termijnen von verycl dientengevolge gerekend vonof de oonvongsdotum vcn de betrokken fose.
$ 4. Hei vervol, vermeld in porogroof 1 en2,2o en 3", geldt slechts Íen oonzien von hel niet bebouwde,
verkochte, verhuurde of oon een erfpocht of opstolrechl onderworpen gedeelte von de verkoveling.
$ 5. Onverminderd porogroof 4, kon het vervol von rechtswege niet worden legengesleld oon
personen die zich op de omgevingsvergunning voor hel verkovelen von gronden beroepen ols zij
kunnen oontonen dot de overheid no het vervol en len oonzien von een of meer von hun kovels
binnen de verkoveling, wijzigingen oon deze omgevingsvergunning heeft toegesloon of
sledenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige otlesten heeft verleend in zoverre
deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmoiig werden bevonden.
$ ó. De Vloomse Regering kon mooiregelen treffen oongoonde de kennisgeving von het vervol von
rechtswege.

Arlikel 103. De lermijnen von vijf, Íien of vijftien joor, vermeld in ortikel 102, worden geschorst zolong een
beroep tot vernietiging von de omgevingsvergunning oonhongig is bij de Rood voor
Vergunningsbetwistingen. overeenkomsïig hoofdstuk 9, behoudens ols de verkoveling in sir'rjd is met een
vóór de doium von de definilieve uitsprook von de Rood von krocht geworden ruimielijk
uitvoeringsplon. ln dot lootste gevol blijft het eventuele rechi op plonschodevergoeding desolnietiemin
behouden.

De ïermijnen von v'rjf, tien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, worden geschorst ïijdens hel uitvoeren

von de orcheologische opgroving, omschreven in de bekrochiigde orcheologienoïo overeenkomstig
ortikel 5.4.8 von het Onroerenderfgoeddecreet von l2 juli 2O13 en in de bekrochiigde nolo
overeenkomstig ortikel 5.4. I ó von hei Onroerenderfgoeddecreei von l2 juli 20 i 3, met een
moximumtermijn von een joor vonof de ocnvongsdolum von de orcheologische opgroving.

De termijnen von vijf, iien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
.l02. worden geschorst ïijdens het uitvoeren

von de bodemsoneringswerken von een bodemsoneringsproject wocryoor de OVAM overeenkomsiig
ortikel 50, $ I , von hei Bodemdecreel von 27 oklober 200ó een conformiteilsollesï heeft ofgeleverd,
met een moximumtermijn von drie joor vonof de oonvongsdotum von de bodemsoneringswerken.

De termijnen von vijf, iien of vijftien joor, vermeld in ortikel 
,l02, 

worden geschorst zolong een
bekrochtigd stokingsbevel. zools vermeld in titel Vl, niel wordt ingelrokken, heiz'rj niet wordt opgeheven
bij een in krocht von gewijsde gegone beslissing. De schorsing eindigt von rechtswege wonneer geen
opheffing von het stokingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedoon binnen een lermijn
von ïwee joor vonof de bekrochiiging von het slokingsbevel.

Beroepsmogelijkheden - uitlreksel uil het decreel von 25 opril 2014 belreffende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vloomse Regering of de gewesïelijke omgevingsomblenoor zijn bevoegd in looiste
odminislrotieve oonleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of sïilzwijgende beslissingen von de
deputotie in eerste odminislroiieve oonleg.

De Vloomse Regering bepoolt in welke gevollen de gewesielijke omgevingsomblenoor over heï
beroep kon beslissen.

Gerrreenle & OCÀ4\^/ Zondhoven $ Liersebocn l2 - 2240 Zcndhoven i 2ó



&zandh%Z?tu*/ Dienst Omgeving
03-410 16 39

omgeving@zandhoven. be

De deputotie is voor hoor omblsgebied bevoegd in lootste odministroÍieve oonleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of slilzwijgende beslissingen von het college von burgemeester en schepenen in
eerste odminisïroiieve oonleg.

Artlkel53. Het beroep kon worden ingesteld door:
1o de vergunningsoonvroger, de vergunninghouder of de exploitont;
2o het betrokken publiek;
3o de leidend omblenoor von de odviesinstonties of bijzijn ofwezigheid zijn gemochtigde ols de
odviesinstonÍie tijdig odvies heeft verstrekt of ols oon hem ten onrechte nieÍ om odvies werd vezocht;
4o het college von burgemeester en schepenen ols hei tijdig odvies heeft verstrekt of ols heÍ len
onrechïe nieï om odvies werd veaocht;
(o

óo de leidend omblenoor von het Deportement Omgeving of, bij z'tjn otwezigheid, zijn gemochtigde;
7o de leidend ombïenoor von het Agentschop lnnoveren en Ondernemen of bij zijn ofwezigheid zijn

gemochtigde, ols het project vergunningsplichtige kleinhondelsoctiviïeiten omvol;
8" de leidend ombtenoor von het ogenlschop, bevoegd voor noluur en bos, of. bij zijn ofwezigheid, zijn

gemochiigde ols het projecï vergunningsplichfige w'rjzigingen von de vegetotie omvot.

Artikel54. Het beroep wordt op slroffe von onontvonkel'rjkheid ingesteld binnen een termijn von deriig
dogen die ingoot:
1" de dog no de dotum von de betekening von de beslreden beslissing voor die personen of instonÍies
oon wie de beslissing betekend wordt;
2'de dog no het verstrijken von de beslissingslermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminisïroÍieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3'de dog no de eerste dog von de oonplokking von de besireden beslissing in de overige gevollen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering von de bestreden beslissing lol de dog no de doÍum von
de betekening von de beslissing in lootste odministrolieve oonleg.

ln ofw'rjking von hel eerste lid werkÍ het beroep niet schorsend ten oonzien von:
lo de vergunning voor de verdere exploitotie von een ingedeelde inrichting of ocliviieii woorvoor ten
minsle twoolf moonden voor de einddolum 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 exploitolie von een ingedeelde inrichting of ociiviteit die vergunningsplichtig
is geworden door oonvulling of wijziging von de indelingslijst.

Artikel 56. Hel beroep wordl op stroffe von onontvonkelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in ortikel 52.

Als met toepossing von ortikel 3l /l bij de Vloomse Regering een georgoniseerd odminislrolief beroep
werd ingesteld Íegen hel besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplootsing of
opheffing von een gemeenteweg, bevoÍ het beroep op slroffe von onontvonkelijkheid een ofschrift
von het beroepschrift bijde Vloomse Regering.

Degene die hei beroep instelt, bezorgt op sÍroffe von onontvonkel'rjkheid gelijkt'tjdig en per beveiligde
zending een ofschrifl von het beroepschrift oon:
1o de vergunningsoonvroger beholve ols hij zelf het beroep insÍelt;
2o de depulotie ols die in eersïe odminisÍrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
3'heï college von burgemeester en schepenen beholve ols hei zelf hel beroep instelt.

De Vloomse Regering bepoolt, eventueel met inbegrip von een ononlvonkelijkheidssonctie, nodere
regels mel betrekking tot de opbouw en de inhoud von hel beroepsschrift en de bewijsstukken die bij
het beroep moeten worden gevoegd opdot het op onlvonkel'rjke wijze wordl ingesteld.

Artikel5T. De bevoegde overheid, vermeld in oriikel52, of de provinciole respeciievelijk gewestelijke
omgevingsombÍenoor ondezoekt hel beroep op zijn ontvonkelijkheid en volledigheid.
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Als nieÍ olle stukken ols vermeld in ortikel 5ó, derde lid, b'lj het beroep z'rjn gevoegd, kon de bevoegde
overheid of de provinciole respectievelijk gewestelijke omgevingsombtenoor of de door hem
gemochtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vrogen om binnen een termijn von veertien
dogen die ingoot de dog no de verzending von het vervolledigingsvezoek, de onïbrekende gegevens
of documenien oon hel beroep loe te voegen.

Als de beroepsindiener noloot de ontbrekende gegevens of documenten binnen de lermijn, vermeld in
hel tweede lid, oon het beroep toe le voegen. wordt het beroep ols onvolledig beschouwd.

Arlikel 57l1. Beroepen inzoke omgevingsvergunningen die uilsluilend kleinhondelsoctivileiten omvotten
en die Iouter geboseerd zijn op economische crilerio in functie von economische doelslellingen, zijn
onontvonkelijk.

Artikel 58. Het resultoot von het ondezoek, vermeld in ortikel 57, wordt oon de beroepsindiener binnen
een lermijn von derlig dogen die ingoot de dog no de doium von de vezending von het beroepschrift
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of ononïvonkelijkheid heeft von rechtswege de stopzetting von de
beroepsprocedure lol gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebrocht von:
1o de beroepsindiener;
2o de vergunningsoonvroger;
3o de depulotie ols die in eersÍe odministrotieve oonleg de beslissing heeft genomen;
4o het college von burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden - regeling von hel besluil von de Vloqmse Regering decreel von 25 opril 20'14
belrefÍende de omgevingsvergunning

Het beroepschrifï bevot op stroffe von onontvonkelijkheid:
I o de noom, de hoedcnigheid en het odres von de beroepsindiener;
2" de identificoÍie von de bestreden beslissing en von het onroerend goed, de inrichling of exploitotie
die hel voorwerp uitmookt von die beslissing;
3o ols hei beroep wordt ingesleld door een lid von hel betrokken publiek:

o) een omschrijving von de gevolgen die h'rjingevolge de besïreden beslissing ondervindt of
woorsch'rjn lijk ondervindl;

b) b) het belong dot hij heeft bij de besluitvorming over de ofgifle of bijstelling von een
omgevingsvergunning of von vergunningsvoorwoorden;

4o de redenen woorom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevol de volgende bewijssïukken:
I " in voorkomend gevol, een bewijs von betoling von de dossierloks;
2o de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig ocht;
3o in voorkomend gevol, een inventoris von de overïuigingsstukken, vermeld in punt 2o

Als de bewijsstukken, vermeld in heÍ lweede lid. ontbreken, kon hieroon verholpen worden
overeenkomsiig ortikel 57, tweede lid, von hel decreeï von 25 opril 2014.

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

Het bevoegde bestuur kon bij de beroepsindiener, de vergunningsoonvroger of de overheid die in
eerste odministrolieve oonleg bevoegd is, olle beschikbore informolie en documenÍen opvrogen die
nuttig zijn voor hei dossier.

De beroepsindiener geeft, op stroffe von veryol, uildrukkelijk in zijn beroepschrift con of hij gehoord wil
worden.

Als de vergunningsoonvroger gehoord wil worden, brengl hij het bevoegde bestuur doorvon
uitdrukkel'tjk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijflien dogen nodot hij een ofschrift von
hel beroepschrift ols vermeld in ortikel5ó von het decreet von 25 opril2014, heefi onlvcngen, op
voorwoorde dot h'rj niet de beroepsindiener is.

Beroepsmogelijkheden - regeling "wegenberoep" (het Decreel von 3 mei 2019 houdende de
gemeenlewegen)
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Artikel 3lll . S 1. Tegen het besluit von de gemeenterood over de oonleg, wijziging, verplooÍsing of
opheffing von een gemeenteweg kon in het koder von een schorsend odminislrotief beroep tegen de
vergunningsbeslissing een georgoniseerd odministrotief beroep worden ingesteld bij de Vloomse
Regering door de personen of insïonties, vermeld in ortikel 53. De vereisie, vermeld in ortikel 53, tweede
lid, is ook von Íoepossing op het beroep tegen het besluil von de gemeenlerood.

Heï beroep leidt tot de vernieïiging von heï bestreden besluit of toi de ofwijzing von hel beroep op
grond von de onontvonkelijkheid of de ongegrondheid eryon.

g 2. Hei beroep wordt op stroffe von ononivonkelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de
Vloomse Regering binnen een termijn von dertig dogen, die ingoot op:
lo de dog no de dolum von de belekening von de bestreden beslissing voor die personen of inslonties
oon wie de beslissing betekend wordt;
2o de dog no hel versïrijken von de beslissingstermijn ols de omgevingsvergunning in eerste
odminislrotieve oonleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3o de dog no de eersle dog von de oonplokking von de besïreden beslissing in de overige gevollen.

De indiener von het beroep bezorgt op stroffe von onontvonkelijkheid gelijktijdig met de beveiligde
zending von hel beroep oon de Vloomse Regering, een ofschrifï von hel beroepschrift met een
beveiligde zending oon het college von burgemeesïer en schepenen en oon de bevoegde
beroepsinstoniie, vermeld in ortikel 52.

$ 3. Het college von burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een ofschrifl doorvon
onmiddellijk no de ontvongst von het ofschrift von het beroepschrift, oon hel Deportemenï Mobilileii en
Openbore Werken.

g 4. De Vloomse Regering neemi een beslissing over het beroep binnen een termijn von negentig
dogen, die ingoot de dog no de ontvongst von hei dossier, vermeld in porogroof 3. Die Íermijn is een
termijn von orde.

De Vloomse Regering brengt de indiener von hel beroepschrift, de bevoegde overheid en de
gemeente onmiddellijk op de hoogte von hoor beslissing.

g 5. Het besluil von de gemeenïerood over de oonleg, wijziging, verplootsing of opheffing von een
gemeenieweg kon olleen worden vernieligd:
1o wegens strijdigheid met hei decreet von 3 mei 2019 houdende de gemeenlewegen;
2o wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in ortikel 3 en 4 von hel decreet von
3 mei 20.l9 houdende de gemeenlewegen, en in voorkomend gevol het gemeentel'tjk beleidskoder en
ofwegingskoder, vermeld in orÍikel ó von helzelfde decreeï;
3o wegens de nieÍ-noleving von een substontiële vormvereiste.

(NVDR: lngevolge het delegotiebesluit (BVR 25/7 /2014) is de minisler, bevoegd voor Mobiliteit en
Openbore Werken, bevoegd voor dit "wegenberoep". Dii beroep kon nieÍ digitool worden ingesield.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslogen in een of meer bestonden. Die bestonden kunnen zich
bevinden bijde gemeenle. woor u de oonvroog hebt ingediend, bijde provincie, en ook b'tjde
Vloomse odministrolie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikl voor de
behondeling von uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmoken von sïolistieken en
voor wetenschoppelijke doeleinden. U hebt het rechl om uw gegevens in deze bestonden in te kijken
en zo nodig de verbetering ervon oon te vrogen.
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