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Uittreksel 
College van burgemeester en schepenen 

26 november 2018 
 
Aanwezig: Luc Van Hove, Burgemeester - Voorzitter 

Rudolf Willems, Steven Van Staeyen, May Peeters, Hans 

Soetemans, Joris Geens, Mieke Maes, Schepen 
Leen Boeckmans, Algemeen directeur dd. 
 

Verontschuldigd: 
 

Annick Smeets, Algemeen directeur. 

 

AKTENAME VAN MELDINGSPLICHTIGE HANDELINGEN OF ACTIVITEITEN 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018134087 

Dossiernummer gemeente: 201800190 
Inrichtingsnummer:  

 

Het college van burgemeester en schepenen,  

Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering 

van het decreet van 25 april 2014 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 de aanvraag ingediend door Roger Verschueren met als contactadres 
Ringlaan 16 te 2240 Zandhoven, per beveiligde zending verzonden op 5 november 
2018.  

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

 

1. BASISGEGEVENS VAN DE MELDING 
 
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Ringlaan 16 te 2240 

Zandhoven, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, perceel 559W2. Het betreft een 
melding voor het plaatsen van een veranda. 
 

2. VERGUNNINGSHISTORIEK 
 
De volgende vergunningen werden reeds afgeleverd:  

- 21 maart 1957 : bouwen van een woning (dossier 871.1-1956.19) 
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3. TOETSING AAN DE REGELGEVING EN DE STEDENBOUWKUNDIGE 
VOORSCHRIFTEN 
 

De aanvraag ligt in het gewestplan Turnhout. De aanvraag ligt volgens dit 
gewestplan in woongebied.  

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen). 

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

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Overwegende dat de veranda wordt ingeplant aan de rechterzijde achteraan  
aansluitend aan de woning op +/- 7 m van de perceelsgrens. De veranda wordt 3 m 
breed, 3,90 m lang en 2,70 m hoog, de totale breedte van de woning wordt door 

middel van de te plaatsen veranda niet verbreed. Aansluitend aan de veranda wordt 
er een pergola geplaatst van 3 m lengte, 3 m breedte en eveneens 2,70 m hoogte. 
De totale oppervlakte van de veranda met pergola bedraagt een 20,70 m². De totale 

bouwdiepte blijft hetzelfde.  

De veranda en pergola worden als eenheid constructief vervaardigd in aluminium 
met in de veranda glazen ramen en op het dak van de veranda wordt er een opening 

voorzien in glas met een grootte van 2 m op 1,50 m. Onder de pergola wordt een 
bestaande garagepoort vervangen door een nieuw raam, hierbij wordt de bestaande 
opening niet vergroot. De ramen worden onderaan afgewerkt met een arduindorpel. 

De pergola zal aan de onderzijde van het dak afgewerkt worden met hout. 

De veranda met pergola is beperkt in oppervlakte en wordt op voldoende afstand 
van de perceelsgrenzen geplaatst en is beperkt in hoogte.  

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend 
door Roger Verschueren met als contactadres Ringlaan 16 te 2240 Zandhoven voor 
het plaatsen van een veranda gelegen te Ringlaan 16 te 2240 Zandhoven, kadastraal 

bekend: Afdeling 1, sectie C, perceel 559W2. 
 
Artikel 2. 

Deze aktename stelt de melder 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 omgevingsvergunningsdecreet heeft een 

omgevingsvergunning een zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud 
van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed. 
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Artikel 3. 
De werken, handelingen of exploitatie mogen aangevat worden de dag na de datum 

van de betekening van de meldingsakte.  
 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 
Leen Boeckmans 
Algemeen directeur dd. 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 26 november 2018. 

in opdracht 

 
Leen Boeckmans  Luc Van Hove 
Algemeen directeur dd. 

 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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