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Verontschuldigd: 
 

 

 
WEIGEREN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET GEDEELTELIJK 
WIJZIGEN VAN DE WOONFUNCTIE VAN HET GEBOUW ‘DE MASTEN’ – 

OELEGEMBAAN 7. 

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019055639 

Dossiernummer gemeente: 201900089 

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 het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage.  

Gelet op de aanvraag ingediend door Bastiaan Gooiker en Femia vander Leest met 
als contactadres Napelsstraat 70 bus 701 te 2000 Antwerpen, per beveiligde zending 
verzonden op 20 mei 2019.  

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 11 
juni 2019. 

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige 
handelingen.  
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1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Oelegembaan 7, 2240 
Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B, perceelnummer 401V4.  

Het betreft een aanvraag tot gedeeltelijke wijziging van de woonfunctie van het 
gebouw 'De Masten' naar dienstverlening (verhuren van een ‘inspiratielocatie’) 

Vergunningshistoriek 

- 5 september 2001: vellen van bomen (dossier 871.1-2001.86) 
- 25 mei 2005: vellen van 5 bomen (dossier 871.1-2005.89) 
- 21 december 2005: verbouwen van een landhuis + bouwen garage (dossier 

871.1-2005.182) 
- 30 november 2005: vellen 2 Amerikaanse eiken (dossier 871.1-2005.160) 

Openbaar onderzoek 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag 
openbaar gemaakt worden. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019. 
Er werden één schriftelijk bezwaarschrift ontvangen. 

Het bezwaarschrift handelt over: 

- 1)“Inspiratielocatie” komt als bedrijfsactiviteit niet voor in de NACE-code 

In de aanvraag komen de bewoordingen het bereiden van maaltijden, ontbijt, 
lunch, diner, hapjes en eten voor buiten in de tuin op minstens twee 
terrassen. Er mag dus aangenomen worden dat het om een horeca-activiteit 
betreft.  
 

- 2)Ontbrekende attesten 

Voor het uitbaten van een horeca-uitbating horen tal van 
vergunningsvereisten zoals onder andere een brandweerattest, HACCP-attest, 
FAVV toelating, terrasvergunning, socio-economische goedkeuring, 
kassagebruik,… Bij de aanvraag blijken de voornoemde attesten niet aanwezig 
te zijn en werden de nodige attesten, toelatingen en erkenningen bij de 
aanvraag niet toegevoegd. 
 

- 3)Socio-economische omgeving 
De vennoten van een commanditaire vennootschap zijn persoonlijk 
aansprakelijk, maar dan dient de aanvraag vergezeld te zijn van de fiscale 
en/of vermogensgegevens van de aanvrager, temeer daar de aanvrager zich 
wenst te bevoorraden bij de lokale detailhandel. Met een kapitaal van 200 
euro zal wel elk socio-economisch onderzoek in dit geval enige moeite 
hebben. Op 29 mei 2019 heeft de stad Antwerpen (waar de vennootschap van 
de aanvragers gevestigd is en waar ze eveneens een verblijf betrekken) haar 
vestigingsvergunningen erg verstrengd voor zowel horeca- als B&B en AirB&B. 
Willen de aanvragers de strenge voorwaarden ontvluchten? 
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- 4)Ontbrekende FAVV erkenning en toelating, hygiëne 
Het bereiden van maaltijden en alle soorten consummaties, zelfs voor 25 
personen, is een ondernemingsactiviteit die valt onder het toezicht van de 
FAVV en daarvoor dient er zowel een erkenning- als een toelating voor 
gegeven te worden. Ook het personeel dient er een attest bijgevoegd te 
worden dat ze een HACPP opleiding gevolgd hebben. 
 
Het pand “De Masten” is gebouwd en ingericht als een private 
ééngezinswoning en het BPA ter plekke voorziet enkel bewoning. Het pand 
staat nergens bekend als bedrijfsruimte en in de bouwvergunning werd dit 
niet voorzien, zelfs niet als loutere mogelijkheid en bijgevolg zijn de 
voorzieningen niet geschikt voor een professioneel correcte (horeca-
)uitbating. Beschikken de aanvragers over een passende vergunning voor het 
serveren van alcoholische dranken? 
 

- 5)Veiligheid 
Horecazaken groter dan 50 m² dienen te beschikken over een 
volautomatische blusinstallatie voor alle open vuren en zowel in de 
gelagruimte, als in de keuken en eveneens voor de centrale verwarming, 
behalve indien deze volledig elektrisch functioneert. De aanvraag geldt voor 
95 m². Eveneens is er geen mobiele voorziening voor minder validen, losse 
oprijplaten gelden als onveilig voor het verlaten van een gebouw in geval van 
nood.  
 
Feestjes gaan frequent gepaard met gelegenheidsversieringen. Als slachtoffer 
van de Switel-ramp heeft de bezwaarindiener zelf ervaren hoe professionelen 
fouten weten te maken met kaarsjes en kerstbomen, wat is dan het risico als 
onervaren mensen feesten beginnen te organiseren. 
 
Omdat de aanvraag ook activiteiten in de tuinzone organiseren is het 
raadzaam eerst de bomen een goede onderhoudsbeurt te geven om het 
gevaar voor vallende takken uit te sluiten. 
 

- 6)Burenhinder 
De aanvragers menen ten onrechte dat de hinder na 10u ’s avonds beperkt 
dient te worden, doch is deze regel vooral ingesteld bij overmatig lawaai bij 
occasionele gelegenheden. Overmatig hinder betreft ook de frequentie 
waarmee de hinder voorkomt. In de jurisprudentie werden naast zwembaden 
ook kindertuinen en zelfs schoolpleinen veroordeeld omwille van lawaai tijdens 
de dag. Het organiseren van feesten op zondag geeft eveneens hinder gezien 
wij als buur onze gazon niet zouden mogen maaien. 
 
Op de plannen wordt er een bedrijfsruimte voorzien van 95 m² in een niet 
geïsoleerd gebouw dat op 7 m van de bezwaarindiener zijn leefruimte en 
slaapkamers gelegen is. Dit hetzelfde voor de buurvrouw langs de andere 
zijde.  
 

- 7)Te beperkte parkeerruimte 
De aanvraag bevat een anomalie gezien er parkeerplaatsen gerealiseerd 
worden voor 10 à 12 auto’s terwijl er 25 gasten aanwezig kunnen zijn en de 
aanvragers zelf over minstens één auto beschikken. Het bijgebouw dat dienst 
doet als garage wordt in de aanvraag als bedrijfsruimte opgevoerd en kan 
deze niet gebruikt worden om een auto te stallen. 
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Een plaats voor de aan- en afvoer van leveringen wordt niets voorzien op het 
plan. De locatie voor de extra parkeerruimte wordt voorzien loodrecht 
tegenover de achterdeur van de bezwaarindiener zijn woning. Gezien de 
aanvragers met nadruk voornamelijk avonddiners voorzien, rekening houdend 
met de al te krappe parkeerruimte, zelfs gedeeltelijk op grind, is bovenmatige 
hinder onvermijdelijk. 

 

- 8)Verkeershinder 
Wordt er rekening gehouden dat de beide poorten van “De Masten” liggen aan 
weerszijde van een fietsknooppunt met een drukke oversteekplaats die onder 
andere ook dagelijks gebruikt wordt door schoolgaande kinderen? Bijkomend 
in- en uitrijden zal de risico’s ernstig verzwaren op deze locatie van de 
Oelegembaan. 

 

Adviezen 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden. 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

Gelet op de ligging in BPA De Stevens 2B waarbij de bestemming is bepaald als 
‘ééngezinswoning, eventueel met vrij beroep’. Dat de aanvraag omvat de 
woonfunctie van het gebouw gedeeltelijk wijzigen naar de verhuur van de ruimte als 
inspiratielocatie dat dienst kan doen voor coachingsessies, vergaderingen, 
brainstormsessies, trainingen, productlanceringen, fotolocatie of workshops. Dat 
dergelijke activiteiten horen bij de bestemming ‘dienstverlening’.  

Dienstverlening is niet voorzien in het BPA.  

Overwegende dat het BPA is goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 november 
2003 en dat conform artikel 4.4.9/1 een afwijking op de bestemming mogelijk is. De 
afwijking heeft geen betrekking voorschriften die bepalingen opnemen over de 
wegenis, openbaar groen of erfgoedwaarden.  

 

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE 
OMGEVINGSAMBTENAAR 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

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 ruimte, 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 situeert zich in een bijzonder plan van aanleg De Stevens 2B, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 november 2003. 

Gelet op artikel 3.1.1) Bestemming: Eengezinswoning, eventueel met vrij beroep. 
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De aanvraag betreft een gedeeltelijke functiewijziging van een ééngezinswoning naar 
een ééngezinswoning met een inspiratielocatie dat dienst kan door voor 
vergaderingen, brainstormsessies, productlanceringen, coachingsessies, trainingen, 
workshops of fotolocatie.  

De aanvraag is niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. 
De aanvraag wijkt af van de voorziene bestemming.  

Gelet op artikel 4.4.9/1, afwijkingsmogelijkheden voor BPA’s ouder dan 15 jaar, is 
een afwijking van de bestemming mogelijk, gezien de aanvraag geen betrekking 
heeft op het openbaar groen, wegenis of erfgoedwaarden en de onderliggende 
bestemming woongebied betreft.  

De aanvraag is niet gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

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

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming van het gewestplan 
maar niet met de bestemming vermeld in de stedenbouwkundige 

voorschriften die bepaald zijn door het BPA.  

Mer-screening 

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of 
project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag. 

Openbaar onderzoek 
De omgevingsambtenaar beoordeelt de standpunten en bezwaren, die ontvangen 
werden tijdens het openbaar onderzoek als volgt: 
 
De inhoud van de bezwaarschrift werd reeds besproken in het punt ‘openbaar 
onderzoek’. 

- 1)“Inspiratielocatie” komt als bedrijfsactiviteit niet voor in de NACE-code 
De vermelding van de correcte bedrijfsactiviteit uit de NACE-code zijn niet 
stedenbouwkundig van aard en kunnen niet ruimtelijk beoordeeld worden. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

- 2)Ontbrekende attesten 
De vermelding van de ontbrekende attesten zijn niet stedenbouwkundig van 
aard en kunnen niet ruimtelijk beoordeeld worden. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

- 3)Socio-economische omgeving 
De vermelding van het ontvluchten van strengere voorwaarden van de stad 
Antwerpen omtrent vestigingsvergunningen zijn niet stedenbouwkundig van 
aard en kunnen niet ruimtelijk beoordeeld worden. Een socio – economische 
vergunning is niet nodig bij deze aanvraag. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
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- 4)Ontbrekende FAVV erkenning en toelating, Hygiëne 
De vermelding van de ontbrekende erkenningen en toelatingen zijn niet 
stedenbouwkundig van aard en kunnen niet ruimtelijk beoordeeld worden.  

Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 

 
- 5)Veiligheid 

Het veiligheidsaspect omtrent de aanwezigheid van een blusinstallatie, 
onveilige versieringen en onderhoud van de bomen zijn niet 
stedenbouwkundig van aard en kunnen niet ruimtelijk beoordeeld worden.  
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. De aanvrager 

dient te voldoen aan de brandweereisen en dient vooraleer het 
gebouw te gebruiken dit te laten controleren door de bevoegde 
brandweerdiensten.  

 
- 6)Burenhinder 

 
De aanvraag betreft een locatie voor coaching sessies, vergaderingen, 
brainstormsessies, productlanceringen en workshops. Deze aard van gebruik 
van een deel van het gebouw is eerder rustig van aard doch sluiten deze 
activiteiten aan bij activiteiten zoals recepties en feesten die, gezien de 
aanwezigheid van residentiële woningen rondom, toch voor enige overlast 
zorgen. De grote tuin maakt ook het mogelijk om de activiteiten buiten uit te 
voeren wat bijkomend voor hinder kan zorgen.  

Dit deel van het bezwaarschrift wordt weerhouden. 

 

- 7)Te beperkte parkeerruimte 
Overwegende dat er parkeerplaatsen worden voorzien voor 12 auto’s en dat 
de zaal ruimte voorziet voor 25 personen waarvan er kan gesteld worden dat 
de gebruiksactiviteit voornamelijk voor individuen gaan zijn (ruimte voor 
coaching sessies, vergaderingen, brainstormsessies, productlanceringen en 
workshops). Het gebouw is gelegen nabij het centrum waar er voorziening is 
van openbaar vervoer en openbare parkeerplaatsen, doch gezien de functie en 
de aard van de activiteiten zal de auto de voornaamste vervoersmiddel zijn. 
In de straat zijn er geen openbare parkeerplaatsen, enkel een berm. Als er 
effectief 25 aanwezigen zijn op een evenement zijn de 12 voorziene 
parkeerplaatsen (waarvan 1 inpandige garage) te weinig, de auto’s van de 
bewoners/aanvragers maken eveneens gebruik van de 12 beschikbare 
plaatsen. Gezien de woning en de tuin zijn opgenomen in bouwkundig erfgoed 
is het niet toegelaten om de parkeerdruk op te vangen in de tuinzone. 
Hierdoor zou de erfgoedwaarde van de tuin teniet worden gedaan. Om de 
parkeerplaatsen te voorzien dient er vooraan groen opgeofferd te worden voor 
bijkomende parkeerplaatsen, wat toch bijkomend een negatieve impact gaat 
hebben op de voorgevel van de woning. Bijgevolg kan er gesteld worden dat 
er op het perceel onvoldoende parkeerplaatsen voorzien kunnen worden en 
dat de directe omgeving deze niet kan opvangen, het inrichten van een 
gedeelte van de woning als inspiratielocatie is niet aangewezen. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt weerhouden. 
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- 8)Verkeershinder 
Overwegende dat één inrit van de woning gelegen is aan een fietspad en de 
tweede oprit gelegen is aan een berm langs de gemeenteweg, net voor de 
tweede in- en/of uitrit wordt het fietspad afgeleid naar de overzijde van de 
Oelegembaan. Gezien het een ruimte betreft voor coaching sessies, 
vergaderingen, brainstormsessies, productlanceringen en workshops kan er 
gesteld worden dat de hinder beperkt zal blijven gezien er een maximum 
beweging gaat zijn van 12 auto’s twee maal per halve dag. 
 
Dit deel van het bezwaarschrift wordt niet weerhouden. 
 

Goede ruimtelijke ordening 

De aanvraag betreft het gedeeltelijk wijzigen van de woonfunctie van het gebouw 
‘De Masten’ naar een ééngezinswoning met een inspiratielocatie, ruimte voor 
vergaderingen, brainstormsessies, coaching-sessies, brainstormsessies en 
productlanceringen met een cateringservice aan de gebruikers. Het perceel is 
gelegen in het centrum van Zandhoven waar een verscheidenheid aan 
woontypologieën en functies aanwezig zijn. Zowel één- als meergezinswoningen in 
gesloten- halfopen- of vrijstaand verband zijn aanwezig, evenals enkele 
handelszaken en kantoren. Vanaf de Oelegembaan wijzigt deze verscheidenheid naar 
voornamelijk vrijstaande ééngezinswoningen. De aard van de activiteiten verstoort 
het woonkarakter van de omgeving.  

Overwegende dat een gedeelte van het gelijkvloers van bestemming zal wijzigen. 
Dat deze zal wijzigen van uitsluitend ééngezinswoning naar ééngezinswoning met 
een inspiratielocatie, een ruimte voor coaching-sessies, vergaderingen, 
brainstormsessies, trainingen, productlanceringen, fotolocatie of workshops. Dat het 
een oppervlakte betreft van 95 m² en passend voor maximaal 25 personen. Aan het 
gebouw dienen er geen constructieve werkten te worden uitgevoerd.  

Een gedeelte van het gelijkvloers zal verhuurd worden als inspiratielocatie, een 
ruimte voor coaching-sessies, vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, 
productlanceringen, fotolocatie of workshops. Dit gebeurt op basis van exclusiviteit. 
Er wordt slechts één gebruiker toegelaten per dagdeel of dag. De bewoners blijven 
steeds aanwezig voor het ontvangst en de begeleiding gedurende de dag. De locatie 
zou in principe alle dagen van de week in gebruik kunnen worden genomen, doch de 
aard van de activiteiten zal de nadruk voornamelijk komen op verhuur van maandag 
tot en met vrijdag en tijdens de dag. 

Overwegende dat er 12 parkeerplaatsen worden voorzien waarvan één inpandig. 
Deze parkeerplaatsen staan in functie van het stallen van wagens voor de bezoekers 
van de evenementen, maar eveneens voor deze van de bewoners/aanvragers zelf. 
De voorziene ruimte voor de evenementen bedraagt een maximum capaciteit van 25 
personen, afhankelijk van de aard van de verschillende activiteiten dat er 
georganiseerd kunnen worden kan er gesteld worden dat het aantal parkeerplaatsen 
onvoldoende zal zijn en hierdoor de parkeerdruk in de nabij omgeving en het perceel 
zal toenemen. Het gebouw is gelegen nabij het centrum waar er voorziening is van 
openbaar vervoer en openbare parkeerplaatsen, doch gezien de functie en de aard 
van de activiteiten zal de auto de voornaamste vervoersmiddel zijn. In de straat zijn 
er geen openbare parkeerplaatsen, enkel een berm. Als er effectief 25 aanwezigen 
zijn op een evenement zijn de 12 voorziene parkeerplaatsen (waarvan 1 inpandige 
garage) te weinig, de auto’s van de bewoners/aanvragers maken eveneens gebruik 
van de beschikbare plaatsen.  
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De woning met tuinzone zijn opgenomen als bouwkundig erfgoed waardoor de 
mogelijkheid tot het bij creëren van tijdelijke noodparkeerplaatsen in de tuinzone 
uitgesloten is. Gezien de ligging in een landelijke gemeente en om het authentieke 
karakter van zowel de woning als de tuin te bewaren is het niet aanvaardbaar om op 
deze locatie een inspiratielocatie op te richten. Om de parkeerplaatsen te kunnen 
voorzien dient er bijkomend groen te worden opgeofferd wat niet kan worden 
toegelaten.  

Gelet dat het gevraagde niet in overeenstemming is met de voorschriften van het 
BPA en de afwijking op de bestemming voor overlast zorgt, is de aanvraag niet in 
overeenstemming met de criteria van een goede ruimtelijke ordening, zoals bepaald 
in artikel 4.3.1. §2.3° van de VCRO. 

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de 
geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de 
omgevingsambtenaar dat het aangevraagde niet 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 niet getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid (de watertoets). 

Artikel 8 § 1. Van dit decreet luidt als volgt: 

“De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 

draagt er zorgt voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te 
weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 
voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect 

ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, 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 §1 wordt 
gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het 
integraal waterbeleid worden getoetst.”  

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

De bijkomende verharding die dient te worden aangelegd voor de extra 
parkeerplaatsen is niet van die aard dat een negatieve impact op de 
waterhuishouding van het gebied wordt gemaakt. Het regenwater zal naast de 
verharding in de grond infiltreren.  

 

Natuurtoets 

Er werd geen beschrijvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag 
toegevoegd.  

De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.  
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Erfgoed-/archeologietoets 

De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het 
Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.  

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch 
landschap, stads – of dorpsgezicht, archeologische site), maar wel een vastgesteld 
bouwkundig erfgoed (woning en tuin). Het voorzien van bijkomende verharding en 
opoffering van groen heeft een negatieve impact op de erfgoedwaarden van het  
gebouw. Het eventueel gebruik van de tuin voor extra parkeerplaatsen bij een tekort 
zal ook hier de erfgoedwaarden schenden.  

 

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 Bastiaan Gooiker en Femia vander Leest met als 
contactadres Napelsstraat 70 bus 701 te 2000 Antwerpen inzake gedeeltelijke 
wijziging van de woonfunctie van het gebouw 'De Masten’, gelegen te Oelegembaan 
7, 2240 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie B, perceelnummer 401V4, 
te weigeren.  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

Annick Smeets 
Algemeen directeur 

Luc Van Hove 
Burgemeester - Voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 23 september 2019. 

 
Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur 
 
 
 

 

Burgemeester - Voorzitter 
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Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning 

 

 

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 

administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de 

deputatie in eerste administratieve aanleg. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het 

beroep kan beslissen. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 

tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in 

eerste administratieve aanleg. 

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 

adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 

onrechte niet om advies werd verzocht; 

5° ...; 

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 

gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 

gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

 

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig 

dagen die ingaat: 

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 

aan wie de beslissing betekend wordt; 

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 

administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 

 

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van 

de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 

 

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 

minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 

ingediend; 

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 

is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 

 

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 

bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 

 

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 

zending een afschrift van het beroepschrift aan: 

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 

regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij 

het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
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Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 

omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 

 

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 

overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 

gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien 

dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens 

of documenten aan het beroep toe te voegen. 

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 

het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten 

en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn 

onontvankelijk. 

 

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 

een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 

per beveiligde zending meegedeeld. 

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de 

beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 

4° het college van burgemeester en schepenen. 

 

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning 

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  

2°  de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 

die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  

3°  als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 

waarschijnlijk ondervindt; 

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een 

omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  

4°  de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  

1°  in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  

2°  de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  

3°  in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen  worden 

overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  

 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  

 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 

eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 

nuttig zijn voor het dossier.  

 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil 

worden.  

 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 

uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van 

het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 

voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
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Mededeling 

 

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 

bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de 

Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de 

behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 

voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken 

en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 


