Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 05 februari 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, schepen
VAN NIEUWENHUYZE Frederik, schepen verontschuldigd voor agendapunt 70. , 71.
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/173 voor een bedrag van 86.646,57 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G2019/10 voor een bedrag van 75.051,44 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G2018/175 voor een bedrag van 4.103,08 euro
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/6 voor een bedrag van 16.223,84 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/176 voor een bedrag van 67.023,46 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2019/14 voor een bedrag van 13.371,67 euro
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/7 voor een bedrag van 4.306,93 euro

3.

GOEDKEURING AANREKENINGEN
De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van volgende aanrekeningen:



Lijst 177 voor een bedrag van 514.143,17 euro
Lijst 15 voor een bedrag van 230.123,40 euro

Het betreft uitgaven waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen
toekomt.
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:


Lijst 177 voor een bedrag van 514.143,17 euro


4.

Lijst 15 voor een bedrag van 230.123,40 euro

KENNISNAME NOTULEN RAAD VAN BESTUUR SOLVA
Er wordt kennis genomen van de notulen van de Raad van Bestuur van SOLVA dd. 8 januari 2019.

5.

CULTUURKLASSEN
Het akkoord wordt gevraagd voor de organisatie van de cultuurklassen schooljaar 2019-2020 voor het
tweede leerjaar.
BESLUIT
Enig artikel
Het college gaat akkoord met de organisatie van de cultuurklassen vanaf het schooljaar 2019-2020 voor
de leerlingen van het tweede leerjaar van alle scholen en zal de nodige kredieten hiervoor voorzien. De
cultuurklassen worden georganiseerd in de schoolgebouwen van de deelnemende scholen.

6.

OVERLEG CENTRAAL KERKBESTUUR
Het college neemt kennis van de samenkomst met het centraal kerkbestuur.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het overleg met het centraal kerkbestuur op 19 februari 2019 om 11 uur.
Op deze datum zijn de betrokken bestuursleden intussen niet langer beschikbaar. Er zal een nieuwe
datum bepaald worden.

7.

VRAAG TOT TOELICHTING DOOR DE INTERNE PREVENTIEADVISEUR
Vraag tot toelichting door de interne preventieambtenaar
Jo Van Welden wordt naar het college uitgenodigd op 12 maart om 8.45 uur.

8.

KANDIDATUUR GEMEENTERAADSLID: BESTUURDER IVLA MET RAADGEVENDE STEM
Een gemeenteraadslid stelt zich kandidaat om het mandaat als bestuurder met raadgevende stem op te
nemen binnen het IVLA.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de vraag van de heer Marc Bauwens. Deze vraag zal onderzocht worden
bij de administratieve voorbereiding van de aanduidingen van de gemeentelijke vertegenwoordigingen
in de gemeenteraad van februari.

9.

KERKENBELEIDSPLAN
Het college neemt hiervan kennis.

10.

AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR EEN BETREKKING VAN OMGEVINGSAMBTENAAR B4-B5
Aanleg van een wervingsreserve voor een betrekking van omgevingsambtenaar B4-B5
BESLUIT
Artikel 1
Het college neemt kennis van de processen-verbaal van het schriftelijk, psychotechnisch en mondeling

gedeelte van de procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor een betrekking van
omgevingsambtenaar B4-B5. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van 1 jaar,
verlengbaar tot maximum 5 jaar.
Artikel 2
Volgende kandidaat wordt opgenomen in de wervingsreserve volgens de bindende rangschikking die in
artikel 18, §4 van de vigerende rechtspositieregeling is beschreven:

11.

Naam

Voornaam

Straat en nummer

Postcode

Gemeente

Reynaert

Els

Kokerellestraat 31

9680

Maarkedal

OPENVERKLARING VAN EEN BETREKKING VAN OMGEVINGSAMBTENAAR B4-B5
Openverklaring van een betrekking van omgevingsambtenaar B4-B5
BESLUIT
Artikel 1
De functie van omgevingsambtenaar B4-B5 wordt open verklaard in voltijds contractueel verband.
Artikel 2
De invulling van deze vacature gebeurt door te putten uit de wervingsreserve aangelegd voor deze
functie, zoals vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van
5 februari 2019.

12.

AANSTELLING VAN EEN OMGEVINGSAMBTENAAR B4-B5
Aanstelling van een omgevingsambtenaar B4-B5
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Els Reynaert, Kokkerellestraat 31, 9680 Maarkedal, wordt aangesteld als voltijds contractueel
omgevingsambtenaar B4-B5 met ingang van de eerste dag volgend op haar opzegperiode bij de huidige
werkgever.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op het in artikel 1 genoemde
personeelslid.

13.

AANSTELLING VAN EEN VERANTWOORDELIJKE PUBLIEKE RUIMTE EN PATRIMONIUM B4-B5
Aanstelling van een verantwoordelijke publieke ruimte en patrimonium B4-B5
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Viktor Gielen, Den Hul 1, 9680 Maarkedal, wordt aangesteld als voltijds contractueel verantwoordelijke
publieke ruimte en patrimonium B4-B5 met ingang van 1 maart 2019.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op het in artikel 1 genoemde
personeelslid.

14.

OPENVERKLARING VAN EEN BETREKKING VAN TECHNISCH ASSISTENT D1-D3
Openverklaring van een betrekking van technisch assistent D1-D3
BESLUIT
Artikel 1
De functie van technisch assistent D1-D3 wordt open verklaard in voltijds contractueel verband.
Artikel 2
De invulling van deze vacature gebeurt door te putten uit de wervingsreserve aangelegd voor deze
functie, zoals vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2018.
Artikel 3
Indien geen van de kandidaten de vacature wenst in te vullen, wordt overgegaan tot publicatie en wordt
de aanwervingsprocedure opgestart.

15.

KLACHT MET BETREKKING TOT DE AANWERVINGSPROCEDURE VOOR VERANTWOORDELIJKE PUBLIEKE
RUIMTE EN PATRIMONIUM
Een klacht werd neergelegd met betrekking tot de aanwervingsprocedure voor verantwoordelijke
publieke ruimte en patrimonium.
Hilde Willemyns nam deel aan de aanwervingsprocedure voor verantwoordelijke publieke ruimte en
patrimonium B4-B5. Zij werd door de jury niet weerhouden voor deze functie.
Bij schrijven van 31 januari 2019 stelde Hilde Willemyns ons, via haar raadsman Dirk Van Heuven –
Publius, in kennis van haar voornemen de selectie- en benoemingsbeslissing van Viktor Gielen (de
kandidaat die wel slaagde voor de procedure) aan te vechten voor de Raad van State.

16.

AANSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Aanstelling van een administratief medewerker
BESLUIT
Geheime stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Gerda Vanderguchten, Hasselstraat 8A, 9680 Maarkedal, wordt aangesteld met een deeltijds contract
van bepaalde duur van 6 maanden, met ingang van 1 februari 2019. De wekelijkse arbeidsduur wordt
vastgesteld op 19 uren per week.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op het in artikel 1 genoemde
personeelslid.

17.

MOGELIJKHEID TOT VERLENGING VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP HET KERKHOF VAN
ETIKHOVE.
Een vroeger verleende concessie op het kerkhof van Etikhove gaat vervallen. De nabestaande krijgen de
mogelijk om deze concessie kosteloos te verlengen voor 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
De familie Thienpont wordt eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
Thienpont Elvire vervalt op 26 oktober 2019 en dat indien gewenst, de hernieuwingsaanvraag voor

26 oktober 2019 aan het college van burgemeester en schepenen moet worden gericht. Deze verlenging
is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van het kerkhof worden gepubliceerd.
18.

VASTLEGGEN STEMBUREAUS VOOR DE EUROPESE, FEDERALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN OP 26 MEI
2019
Vastleggen waar de stembureaus voor de Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019
gaan geplaatst worden.
BESLUIT
Enig artikel
Het college beslist contact te laten opnemen met de directies van de rusthuizen om na te gaan of de
inrichting van stemlokalen in de respectievelijke woonzorgcentra mogelijk is.

19.

AANVRAAG TOT HET ORGANISEREN VAN EEN ZITDAG TAX-ON-WEB IN MAARKEDAL.
FOD Financiën wenst op woensdag 15 mei 2019 een zitdag tax-on-web in het gemeentehuis te
organiseren. Hiervoor zal opnieuw met een reservatiesysteem voor 42 plaatsen gewerkt worden.
BESLUIT
Enig artikel
De dienst Leven en Welzijn wordt belast met het organiseren van de zitdag tax-on-web op woensdag
15 mei 2019. Publicatie zal via de sociale media en de Nieuwsbrief verlopen.

20.

AANVRAAG VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE AAN EEN VOORZIENING VOOR PERSONEN MET EEN
BEPERKING.
Aanvraag van een gemeentelijke toelage aan een voorziening voor personen met een beperking. De
voorziening vraagt bovenop de werkingsmiddelen van het VAPH een gemeentelijke toelage, omdat een
inwoner er verblijft.
BESLUIT
Enig artikel
Naar analogie met andere aanvragen niet in te gaan op dit verzoek omdat de instelling
werkingsmiddelen ontvangt via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

21.

AANVRAAG TOT VERDUURZAMEN VAN DE SAMENWERKING MET LOGO GEZOND+ VZW.
Logo Gezond+ vraagt om de samenwerking te verduurzamen en een mandataris af te vaardigen voor de
algemene vergadering en eventueel de Raad van Bestuur. In Maarkedal voorziet de gemeente in de
bijdrage, maar staat het OCMW in voor de initiatieven die ondernomen worden binnen deze
samenwerkingsovereenkomst. Bijgevolg wordt voorgesteld om Logo Gezond+ over te hevelen naar het
OCMW en hiervoor budget te voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
De samenwerking met Logo Gezond+ wordt bestendigd en de jaarlijkse bijdrage van 0,12 euro/inwoner
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De vernieuwing van het charter Gezonde Gemeente wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Artikel 3
De samenwerking met Logo Gezond+ wordt ondergebracht onder de afdeling Leven & Welzijn.
22.

AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN DIENST VOOR HET
VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET EEN BESTUURDER.
Aanvraag tot stopzetting van de vergunning voor 2 wagens bij de exploitatie van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met een bestuurder.
BESLUIT
Artikel 1
De exploitant, Eddy De Waegenaere, met maatschappelijke zetel en wonende in de Bosgatstraat 7 te
9688 Maarkedal, met ondernemingsnummer: 0831.657.907, wordt gemachtigd om, onder de
voorwaarden van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over
de weg en van de besluiten genomen ter uitvoering van dit decreet, van 10 oktober 2017 tot en met
9 oktober 2022 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest met 1 verhuurvoertuig met bestuurder met de herkenningstekens
0002.
Volvo XC90 met nummerplaat T-LAD-445
Artikel 2
Betrokkene wordt er op gewezen dat hij, indien hij de tarieven wenst aan te passen tijdens de duur van
de exploitatie van de vergunning, dit opnieuw dient aan te vragen.
Artikel 3
De vergunning en het inzetten van een verhuurvoertuig met bestuurder geeft aanleiding tot het innen
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie
van het personenvervoer over de weg.

23.

TOEKENNING FEESTCHEQUE VOOR BUURTINITIATIEVEN
De dienst Vrije Tijd ontving negen aanvragen voor het bekomen van een feestcheque voor de
organisatie van een buurtfeest in 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief ‘De
Louise-Marie vrienden’, met als contactpersoon Kristel van Barel, Ommegangstraat 158,
9681 Maarkedal. Rekeninghouder: Opsomer-Van Barel, met rekeningnummer BE67 2850 3225 8387.
Artikel 2
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief
‘Ellestraatfeesten’, met als contactpersoon Veerle De Deken, Ellestraat 40, 9680 Maarkedal.
Rekeninghouder: Veerle De Deken, met rekeningnummer BE78 8801 7873 6186.
Artikel 3
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief ‘Feest
aan de Beek’, met als contactpersoon Tim Vlaeminck, Leideveld 13, 9688 Maarkedal. Rekeninghouder:
Tim Vlaeminck, met rekeningnummer BE03 7370 0051 8284.
Artikel 4
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief

‘Buurtfeest Turkyen’, met als contactpersoon Marc Vansieleghem, Rijksweg 161, 9680 Maarkedal.
Rekeninghouder: Marc Vansieleghem, met rekeningnummer BE90 0836 0212 0732.
Artikel 5
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief ‘Den
Annoven’, met als contactpersoon Ronan De Rekeneire, Annovenstraat 48, 9688 Maarkedal.
Rekeninghouder: De Rekeneire-Dhont, met rekeningnummer BE16 3900 0044 8174.
Artikel 6
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief
‘Mussefeesten’, met als contactpersoon Iris Langen, Mussestraat 2, 9680 Maarkedal. Rekeninghouder:
Bart Vanden Hautte, met rekeningnummer BE09 7375 0205 4057.
Artikel 7
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief ‘Onder
den Bossenaere’, met als contactpersoon Nancy De Roose, Onderbossenaarstraat 39, 9680 Maarkedal.
Rekeninghouder: Nancy De Roose, met rekeningnummer BE07 7490 1718 6866.
Artikel 8
Er wordt principieel een feestcheque ter waarde van 75 euro toegekend aan het buurtinitiatief
‘Parmafeesten’, met als contactpersoon Peter Karlowski en Cathy De Maertelaere, Margaretha Van
Parmadreef 1, 9681 Maarkedal. Rekeninghouder: Anne-Sophie Blanckaert, met rekeningnummer BE27
9733 5754 5973.
Artikel 9
De aanvraag van Woon- en Zorgresidentie Pura voldoet niet aan de bepalingen en voorwaarden van het
reglement en wordt niet weerhouden.
Artikel 10
De feestcheques zullen pas uitbetaald worden na afloop van het initiatief en dit op basis van de nodige
bewijsstukken die uiterlijk 2 maand na het initiatief binnengebracht worden bij de dienst Vrije Tijd.
Artikel 11
Gezien er minder aanvragen werden goedgekeurd dan het voorziene budget toelaat, kunnen er voor
2019, zoals voorzien in het reglement, nog steeds aanvragen voor het bekomen van een feestcheque
worden goedgekeurd. Deze regeling werkt volgens het principe first in first out en geldt tot uitputting
van het budget.
24.

TOEKENNING SUBSIDIES VOOR DE ORGANISATIE VAN DORPSFEESTEN
De dienst Vrije Tijd ontving drie aanvragen voor het bekomen van een subsidie voor de organisatie van
een dorpsfeest in 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt principieel een subsidie ter waarde van 583 euro toegekend aan de ‘Compagnie Nukerke Feest’
voor de organisatie van het kermisprogramma op 10 en 11 augustus 2019.
Contactpersoon: Freddy Noterman, Rijksweg 12, 9681 Maarkedal. Rekeninghouder: Freddy Noterman,
rekeningnummer: BE68 7375 1606 8234.
Artikel 2
Er wordt principieel een subsidie ter waarde van 583 euro toegekend aan het ‘Feestcomité Louise-Marie
La Salette’ voor de organisatie van het kermisprogramma van 20 tot 23 september 2019.
Contactpersoon: Bart Schietecatte, La Salettestraat 1, 9680 Maarkedal. Rekeninghouder vzw LouiseMarie La Salette; titularissen Bart Schiettecatte, Carine Houtekiet en Ginette Colpaert, rekeningnummer:
BE75 7360 2242 5151.

Artikel 3
Er wordt principieel een subsidie ter waarde van 583 euro toegekend aan het ‘Feestcomité FC De
Mannen van Etikhove’ voor de organisatie van het kermisprogramma op 5 en 6 oktober 2019.
Contactpersoon: Kristof Lemarcq, Nederholbeekstraat 143, 9680 Maarkedal. Rekeninghouder De
Mannen van Etikhove vzw, rekeningnummer: BE55 7370 3141 8444.
Artikel 4
De subsidies zullen pas uitbetaald worden na afloop van het initiatief en dit op basis van de nodige
bewijsstukken die uiterlijk 2 maand na het initiatief binnengebracht worden bij de dienst Vrije Tijd.
25.

TOEKOMSTIGE ORGANISATIE KINDERDRIEKONINGENFEEST
Voorstel van de dienst Vrije Tijd om het kinderdriekoningenfeest voortaan telkens in het Marca te
organiseren.
BESLUIT
Artikel 1
De kinderfuif n.a.v. kinderdriekoningen ook in de huidige legislatuur verder in te richten.
Artikel 2
De kinderfuif n.a.v. kinderdriekoningen wordt voortaan in het Marca georganiseerd.

26.

VOORSTEL VOOR EEN VERNIEUWDE WERKING VAN DE CULTUURRAAD EN DE BEHEERSORGANEN
VOOR BIBLIOTHEEK EN GEMEENSCHAPSCENTRUM
Met het oog op het vernieuwen van de beheers- en adviesorganen doet de dienst Vrije Tijd een voorstel
voor een andere werking van de cultuurraad en de beheersorganen voor bibliotheek en
gemeenschapscentrum.
BESLUIT
Artikel 1
Bovenvermeld voorstel voor de toekomstige werking van het adviesorgaan voor cultuur, met een
opsplitsing in ‘open forum’, ‘kernraad cultuur’ en ‘werkgroepen cultuur’, wordt principieel goedgekeurd
en mag door de dienst Vrije Tijd verder uitgewerkt worden (oproep, communicatie, aanpassing statuten
en reglementen, organisatie open platform, … ).
Artikel 2
Met het oog op een efficiëntere werking, zal de ‘cultuurraad’ samengesmolten worden met de
beheersorganen voor bibliotheek en gemeenschapscentrum tot één adviesorgaan voor cultuur. Dit
zullen op papier nog steeds twee organen zijn, nl. het ‘adviesorgaan voor cultuur’ en het ‘beheersorgaan
voor bibliotheek en gemeenschapscentrum’. De samenstelling van beide organen zal dezelfde zijn, de
vergaderingen zullen samen vallen.
Artikel 3
Het adviesorgaan voor cultuur geldt als testcase. Bij de nieuwe samenstelling van de adviesraden voor
jeugd en sport wordt de huidige werking voorlopig aangehouden.

27.

TOEKOMSTIGE ORGANISATIE NIEUWJAARSRECEPTIE
Voorstel om de nieuwjaarsreceptie voortaan in het Marca te organiseren.
BESLUIT
Artikel 1
De nieuwjaarsreceptie wordt vanaf 2020 voortaan in GC het Marca georganiseerd.
Artikel 2

Om de nieuwjaarsreceptie van 1 januari 2020 op te luisteren wordt bij voorkeur uitgekeken worden
naar een muziekgroepje.
28.

PROGRAMMATIE MARCA 2019
De programmatie voor GC het Marca in 2019 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het
schepencollege.
BESLUIT
Enig artikel
Het schepencollege neemt kennis van bovenvermelde programmatie voor GC het Marca voor 2019.

29.

ANTWOORD OP AANMANING TOT VERWIJDEREN VAN OVERWAS
Na aanmaning tot het verwijderen tot het verwijderen van overwas op een gevaarlijk kruispunt komt er
een antwoord met enkele opmerkingen en suggesties
BESLUIT
Artikel 1
De overbuur wordt aangeschreven om de overwas te verwijderen.
Artikel 2
Mee te delen dat de aanvrager toestemming verkreeg om de spiegels op openbaar domein te plaatsen.
De spiegels werden aangekocht door de eigenaar.

30.

KENNISNAME WERKEN EANDIS - HASSELSTRAAT
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het schrijven van nutsmaatschappij
Eandis waarin zij meedeelt dat volgende werken voor uitvoering werden ingepland: plaatsen
sturingskast voor telebediening in de Hasselstraat.

31.

KENNISNAME WERKEN EANDIS - ONDERBOSSENAARSTRAAT
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het schrijven van nutsmaatschappij
Eandis waarin zij meedeelt dat volgende werken voor uitvoering werden ingepland: saneren van cabine
14105 Onderbossenaarstraat.

32.

KENNISNAME AFHANDELING SCHADECLAIM BESIX N457
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het schrijven van Besix waarin zij de
afhandeling van een schadeclaim aangaande de N457 meedeelt.

33.

VERNIEUWEN TOEGANG AC
Het college neemt kennis van het vernieuwen van de toegang AC met de voorgestelde materialen. Deze
werken worden uitgevoerd door de TUD omwille van een verzakking in de huidige toestand.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om het toegangspad in platines te laten herleggen door een aannemer.
Artikel 2
Volgende aannemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:



David Vanderbruggen, Annovenstraat 44, Maarkedal
Kenneth Bouckaert, Ellestraat 18, Maarkedal




34.

Geert Dewaele, Maalzaakstraat 20, Maarkedal
Noel Collet, Nederholbeekstraat 126, Maarkedal
Steven Vandenabeele, Meerssestraat 135, Berchem

ACTIES HOLLEBEEKPAD BIJ WINTERWEER
Bij de afgelopen winterprik is gebleken dat het sneeuw- en ijsvrij houden van het Hollebeekpad moeilijk
te verzekeren is tegen de ochtendspits in combinatie met het strooien en ruimen van de wegen.
Daarnaast zal het zout nefaste gevolgen hebben voor de jonge bomen en planten langs het pad.
BESLUIT
Enig artikel
Bij sneeuwbestrijding of strooiwerkzaamheden wordt het Hollebeekpad geruimd en gestrooid in
combinatie met de strooiwerken aan de scholen. Dit houdt in dat het Hollebeekpad niet tot de
nachtelijke strooironde behoort, maar wel mee wordt vrij gemaakt wanneer een technische ploeg in de
schoolomgevingen strooit.

35.

VRAAG TOT HET AANLEGGEN VAN GREPPELS
De vraag tot het aanleggen van greppels om uitspoeling van de berm te voorkomen wordt voorgelegd
aan het college
BESLUIT
Enig artikel
De plaatsing van de benodigde greppels ter hoogte van Bovenstraat 6 wordt goedgekeurd.

36.

KENNISNAME AFHANDELING SCHADECLAIM BESIX
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het schrijven van Besix waarin zij de
afhandeling van een schadeclaim aangaande de N457 meedeelt.

37.

KENNISNAME AANGIFTE SCHADECLAIM
Het college neemt kennis van de aangifte van een schadeclaim ter hoogte van de Eikenberg.

38.

KENNISNAME AANGIFTE SCHADECLAIM
Het college neemt kennis van de aangifte van een schadeclaim ter hoogte van Ladeuze.

39.

MINAWERKERS GOEDKEURING OVERZICHT GEPRESTEERDE WERKUREN 2018
In 2018 werden opnieuw een aantal groenonderhoudwerken uitgevoerd door Grijkoort. Vanuit de
Vlaamse Overheid krijgen wij voor het inzetten van doelgroepwerknemers een subsidie.
BESLUIT
Enig artikel
Het overzicht van de uitgevoerde werkuren, zoals ons overgemaakt door vzw Grijkoort, goed te keuren

40.

AKTENAME VAN MELDING PARAMOTOREN
Er wordt kennis genomen van het schrijven van de heer Bram Ternoot, Ninoofsesteenweg 230 te
9600 Ronse, met de melding van de locatie voor het stijgen en landen van paramotoren conform het
KB dd. 10 juni 2014 (met betrekking tot paramotoren) van 22 januari tem 21 februari 2019. Locatie is
Tenhole in Maarkedal.

41.

AKTENAME VAN EEN EVENEMENT OP ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
Aktename van een ruiterwandeling met honden op zondag 3 februari 2019

42.

LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTEN
Leegstaande bedrijfsruimten - overzicht
BESLUIT
Enig artikel
De lijst met volgende leegstaande bedrijfsruimten wordt vastgesteld:
 Dieriksstraat 15 te 9681 Maarkedal
 Rijksweg 53 te 9681 Maarkedal
 Nederholbeekstraat 3 te 9680 Maarkedal

43.

VLM - TERREINCONTROLE - VASTSTELLEN VAN OVERTREDING
Controle door VLM - vaststelling van overtreding - aktename door CBS.
Het college neemt akte van het schrijven van de VLM dd. 21 januari 2019 waarbij ons wordt
meegedeeeld dat zij bij terreincontrole een inbreuk op het mestdecreet vaststelden bij het bedrijf op
naam van Lieven Bourdeaud’hui, Landschapstraat 1 B in Maarkedal

44.

UITNODIGING ATRIUM VOOR LOKALE MANDATARISSEN RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN
KLIMAAT
Het college neemt akte van de uitnodiging van het Departement Omgeving voor het atrium
(kennisuitwisselings- en netwerkmoment) voor lokale mandatarissen ruimtelijke ordening, milieu en
klimaat welke doorgaat op zaterdag 23 februari van 9.30 u tot 13 uur in VAC Gent, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 in Gent.

45.

SAMENWERKING GEMEENTE - REGIONALE LANDSCHAP: TOELICHTING DIENSTVERLENING EN
VOORSTELLING NIEUWE COÖRDINATOR
Er wordt kennis genomen van het schrijven van het regionaal landschap met de vraag tot toelichting van
de dienstverlening van het RLVA naar de gemeenten en de kennismaking met de nieuwe coördinator,
waarbij wordt voorgesteld dit overleg op 19 maart 2019 om 8.45 uur te laten doorgaan.

46.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE TOT AANVAARDING VAN HET VOORSTEL LFF (LOKAAL FUNCTIONEEL
FIETSNETWERK) VOOR ONZE GEMEENTE
Het college neemt kennis van het schrijven van de Bestendige Deputatie van 18 januari 2019 waarbij het
voorstel Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (LFF) voor onze gemeente aanvaard wordt. Dit houdt in
dat 40% subsidie kan worden toegekend bij indiening van projecten mits voldaan wordt aan de
voorwaarden van het reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en
verbetering van fietspaden op het lokaal functioneel fietsnetwerk.

47.

PROEFPROJECT ASBESTVERWIJDERING PROVINCIE
Medewerking aan de opstart van een proefproject van de provincie voor de verwijdering van
asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie
BESLUIT
Artikel 1
De provinciale campagne met betrekking tot asbestverwijdering mee te ondersteunen.

Artikel 2
De gemeentelijke gebouwen te laten nakijken op de aanwezigheid van asbest en indien nodig een
asbestinventaris te laten opmaken
Artikel 3
De provincie op de hoogte te brengen van onze medewerking aan dit project.
48.

AKTENAME VERNIEUWDE GIDS DIERVRIENDELIJK ZWERFKATTENBELEID - CHIPNUMMER KATTEN EN
HONDEN
Aktename schrijven Vlaamse regering betreffende de vernieuwde gids diervriendelijk zwerfkattenbeleid
en informatie over het aflezen van een chipnummer bij (dode) katten en honden.
Het college neemt kennis van het schrijven van 25 januari 2019, van de Vlaamse regering, kabinet
Vlaamse minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn.
Hierbij wordt medegedeeld dat de gids voor diervriendelijk zwerfkattenbeleid van 2014 werd vernieuwd
en sterk uitgebreid. Die gids kan gedownload worden via www.omgevingvlaandern.be/dierenwelzijn rubriek ‘lokale besturen’.
Er wordt in dit schrijven ook nog eens aangehaald dat dode huisdieren die langs de weg gevonden
worden best iedere keer gecheckt worden als deze al dan niet over een chip beschikken om zo de
eigenaars te kunnen opsporen. De lokale besturen in Vlaanderen krijgen 1 chiplezer gratis, deze is reeds
aangevraagd.

49.

SCHRIJVEN AGENTSCHAP NATUUR EN BOS IVM KAPMACHTIGING
Schrijven agentschap natuur en bos in verband met verlenen kapmachtiging voor privé-bos
BESLUIT
Enig artikel
Het college neemt kennis van de afgeleverde kapmachtiging.

50.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE MARC VAN WIEMEERSCH CLASSIC DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING
De 1e Marc Van Wiemeersch Classic op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan De Ghostbikers Sleidinge vzw, p/a Daniel Vande Walle voor het
inrichten van de 1e Marc Van Wiemeersch Classic voor wielertoeristen, op zaterdag 16 en zondag
17 maart 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
De organisator wordt erop gewezen dat op 16 en 17 maart nog andere activiteiten en doortochten op
het grondgebied van Maarkedal plaats vinden. De contactgegevens van de andere organisatoren
worden overgemaakt. Aan alle organisatoren en deelnemers wordt gevraagd om de wegcode te
respecteren en zich te schikken naar eventuele aanwijzingen van politie of seingevers.
Artikel 3
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

51.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING
Wielerclub Sport en Vermaak wenst de wielerwedstrijd voor nieuwelingen in te richten op zaterdag 28
september 2019. Dit is een gesloten parcours, volledig op grondgebied Maarkedal. Er is die dag geen
andere doortocht voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Wielerclub Sport en vermaak, p/a Roger Verstichelen voor het inrichten
van de wedstrijd voor Nieuwelingen, op zaterdag september 2019 en het bewegwijzeren van het
parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

52.

AANVRAAG VAN DE DOORTOCHT VAN DE PETER VAN PETEGEM CLASSIC DOOR MAARKEDAL
Aanvraag van de doortocht van de Peter Van Petegem Classic door Maarkedal
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan Peloton NV, p/a Jeffrey de Voeght voor het inrichten van de Peter Van
Petegem Classic, op maandag 22 april 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
De organisator wordt erop gewezen dat op 22 april 2019 nog andere activiteiten en doortochten op het
grondgebied van Maarkedal plaats vinden. De contactgegevens van de andere organisatoren worden
overgemaakt. Aan alle organisatoren en deelnemers wordt gevraagd om de wegcode te respecteren en
zich te schikken naar eventuele aanwijzingen van politie of seingevers.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

53.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE SLAG DOOR GAVERE DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
Aanvraag van doortocht van de Slag door Gavere door Maarkedal en bewegwijzering voor
mountainbikers op zaterdag 16 maart 2019
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan VC Felco Gavere, p/a Katrien Lampens voor het inrichten van de
mountainbiketocht De Slag rond Gavere, op zaterdag 16 maart 2019 en het bewegwijzeren van het
parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.

Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.
54.

AKTENAME VERZEKERINGSATTEST
Het college neemt kennis van het schrijven van 18 januari 2019 van Vivium, Koningsstraat 153 te
1210 Brussel. Zij verklaart hierbij dat Faignaert Hilde, Hofveldstraat 63 te 9688 Schorisse een verzekering
heeft afgesloten betreffende brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de inrichting gelegen te Hofveldstraat 63 (restaurant De
Schorre), ingaande op 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

55.

AKTENAME BESLUIT DEPUTATIE INZAKE GEHELE OVERDRACHT PLUIMVEEINRICHTING
Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 17 januari 2019, inzake een gehele
overdracht van een pluimveeinrichting, gelegen aan de Ommegangstraat 72A te 9681 Maarkedal,
vroeger vergund op naam van Hubeau Yves (overlater), is thans vergund op naam van de bvba Ter
Ommegang (overnemer).

56.

AANVRAAG TOT ORGANISATIE VAN EVENTING MET PAARDEN DOOR LANDELIJKE RIJVERENIGING
MAARKEDAL ( LRV) TER HOOGTE VAN BAKKERSBOS/WEITSTRAAT.
De Landelijke Rijvereniging Maarkedal wenst een Eventing met paarden in te richten ter hoogte van
Bakkersbos/Weitstraat op zaterdag 13 april 2019 en op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Landelijke Rijvereniging ( LRV) Maarkedal, p/a Peter Wauters, voor
de organisatie van de Eventing voor paarden op zaterdag 13 april 2019, en zaterdag 27 en zondag
28 april 2019, en dit ter hoogte van Bakkersbos en Weitstraat.
Artikel 2
Er wordt een overleg gepland met politie en brandweer voor de opmaak van het politiereglement.
Artikel 3
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en lokale politie.

57.

OPMERKINGEN GEMEENTE BIJ KADASTRALE VERDELING
Opmerkingen gemeente bij kadastrale verdeling voor een perceel weiland
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met voorgenomen splitsing onder volgende
voorwaarden:



Lot 1 rondom de woning kan niet vertuind worden
M.b.t. lot 2 moet verwezen worden naar de plannen van de Vlaamse Milieumaatschappij voor
de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied

Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan notariaat Horebeke.
58.

OPMERKINGEN GEMEENTE BIJ KADASTRALE VERDELING
Opmerkingen gemeente bij kadastrale verdeling van een onroerend goed
Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen te Hasselstraat, 3de afdeling (MAARKE-KERKEM), sectie A,.

BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met voorgenomen splitsing.
Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan notariaat 14.
59.

OPMERKINGEN GEMEENTE BIJ KADASTRALE VERDELING
Opmerkingen gemeente bij kadastrale verdeling van een onroerend goed.
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met voorgenomen splitsing.
Artikel 2
Er wordt kennis gegeven van huidige beslissing aan Notaris Goeminne Valerie.

60.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE VERHUIS IN OMER WATTEZSTRAAT
Tijdelijk politiereglement betreffende verhuis in Omer Wattezstraat
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een verhuis in de Omer Wattezstraat 6 te 9688 Maarkedal, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op zaterdag 9 februari 2019: wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor alle verkeer
uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Omer Wattezstraat tussen het kruispunt met Foreest en
het kruispunt Ganzenberg. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3 en een
onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding wordt voorzien via Ganzenberg –
Stokstraat – Omer Wattezstraat, in beide richtingen.

De signalisatie zal deels op grondgebied van Horebeke staan, waarvoor wij een akkoord verkregen hebben
op 21 januari 2019.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
-

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

61.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE E3 HARELBEKE VOOR ELITE
Tijdelijk politiereglement betreffende E3 Harelbeke voor elite
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Harelbeke voor elite, georganiseerd door
KWC Hand in Hand vzw, Gen. Deprezstraat 2/050 te 8530 Harelbeke, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op vrijdag 29 maart 2019: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod opgelegd langs beide
zijden van de volgende wegen:
Bosterijststraat;
Bosgatstraat;
Kaperij;
Kortekeer;
Heidje vanaf de aansluiting met Kortekeer tot aan de N60;
Nukerkestraat;
Nukerkeplein;
Boelaardstraat;
Ruitegem;
Mellinkstraat vanaf de aansluiting Ruitegem tot aan Donderij;
Boitsbank;
Taaienberg;
Poesthem;
Kerkemstraat;
Hokelbeke;
Hasselstraat;
Zottegemstraat;
Varentstraat vanaf de grens met Oudenaarde tot aan de aansluiting Kabuize;
Kabuize vanaf de aansluiting Varentstraat tot aan de Boigneberg;
Boigneberg;
Kapelleberg;
Kokerellestraat vanaf de aansluiting Kapelleberg tot aan de Maarkeweg;
Ellestraat;
Aatse Heerweg vanaf Ellestraat tot aan Langekouter;
Langekouter;
Bossenaarstraat vanaf Langekouter tot aan Onderbossenaarstraat;
Onderbossenaarstraat;
Nederholbeekstraat vanaf Onderbossenaarstraat tot aan de Stationsberg;
Stationsberg;
Steenbeekdries vanaf Stationsberg tot aan Mariaborrestraat;
Mariaborrestraat;
Elsstraat.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.



Op vrijdag 29 maart 2019: geldt een verboden toegang voor voetgangers op volgende plaatsen:
Middengeleider op de Zottegemstraat 200m voor de kerk van Schorisse richting Horebeke
Middengeleider Schorissestraat

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C19.

De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
62.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE 19E KUURNE BRUSSEL KUURNE VOOR JUNIORES
Tijdelijk politiereglement betreffende 19e Kuurne Brussel Kuurne voor juniores
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Kuurne Brussel Kuurne voor juniores heren,
georganiseerd door VZW Koninklijke Sportclub Kuurne, Overacker 1 te 8530 Harelbeke, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op zondag 3 maart 2019 tussen 11 en 13.30 uur: wordt een tijdelijk parkeer- en stilstaanverbod
opgelegd langs beide zijden van de volgende wegen:
In de bebouwde kom, behalve in de buiten de rijbaan aangelegde parkeerstroken:
Zottegemstraat;
Parkstraat;
Stokstraat;
Breeweg;
Bosterijststraat;

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.


Op zondag 3 maart 2019 tussen 11 en 13.30 uur: geldt een verboden toegang voor voetgangers
op volgende plaatsen:
Middengeleider op de Zottegemstraat 200m voor de kerk van Schorisse richting Horebeke

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C19.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.

Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
63.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

VERZOEK OM MAATREGELEN VOOR DE HANDHAVING VAN HET PARKEERVERBOD IN DE
HASSELSTRAAT
Het college beslist bijkomende maatregelen voor de handhaving van het parkeerverbod te onderzoeken
na de gedeeltelijke heraanleg van de Hasselstraat in de loop van 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Het verdwenen verkeersbord onverwijld te vervangen.
Artikel 2
Bijkomende maatregelen zullen bekeken worden na de geplande heraanleg van een gedeelte in de
Hasselstraat in de loop van 2019.

64.

VOORSTEL VAN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT VOOR HET INVOEREN VAN EEN PARKEERVERBOD
IN DE HOLLEBEEK
Het college beslist om een parkeerverbod langs beide zijden in te lassen in gemeenteweg Hollebeek
vanaf huisnummer 5 tot en met 9.
BESLUIT
Artikel 1
Op de Hollebeek geldt vanaf huisnummer 5 tot en met huisnummer 9 (einde van de weg) langs beide
zijden een volledig parkeerverbod
Dit wordt gesignaleerd door:
-

Verkeersborden E1
De verkeerborden worden aangevuld met x-borden, Xa en Xb

Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
65.

BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG VAN OB&D
Bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunningsaanvraag van OB&D het opvullen van stortvak 2A deel 2
met niet gevaarlijk, niet reinigbaar slib en het lozen van het gezuiverde percolaatwater op een terrein
gelegen Schorissesteenweg, Ronse, 3de afd, sectie F, nr. 0293E5
BESLUIT
Artikel 1
Een bezwaarschrift in te dienen tegen de vergunningsaanvraag van OB&D voor het storten van
47.000m³ niet reinigbaar, niet-gevaarlijk slib en de lozing van 5m³/u gezuiverd percolaatwater bij het
stadsbestuur van Ronse en dit omwille van voormelde argumenten:

- het eenzelfde aanvraag betreft als deze welke zowel door RvS als door de toenmalige minister van
leefmilieu geweigerd werd.
- de garantie om schade/verontreiniging aan de omgeving op lange termijn te voorkomen niet sluitend is:

Onder de op te vullen zone cat 2 zou een folie geplaatst worden. De vraag stelt zich of deze folie in
de loop der jaren niet zal worden aangetast waardoor percolaatwater kan doorsijpelen en het grondwater
mogelijks bezoedeld wordt. (bronrijk gebied)

Het mogelijks lekken van de folie zou gecontroleerd worden. Wat bij lekkage en de put is gevuld?

De nazorg wordt verzekerd. Wat behelst deze nazorg? Welke nazorgperiode wordt voorzien en wat
na die periode? Komt de nazorg dan ten laste van de stad of provincie?
- gekendheid aard gestorte afvalstoffen?
- De zone rond de site is ingekleurd als natura 2000 gebied. De vraag stelt zich of in dergelijk gebied een
cat 2 stort thuishoort
- ongeacht welke afvalstoffen zullen aangevoerd worden zal dit steeds gepaard gaan met heel wat
transportbewegingen door ofwel de dorpskern van Louise-Marie of de dorpskern van Schorisse.
Beide kleine, landelijke dorpskernen zijn absoluut niet aangepast aan dergelijke doortocht van zwaar
transport.
Gevolg: overlast voor de volledige buurt, gevaarlijke verkeerssituatie, in bijzonder voor de trage
weggebruiker (Schorisse heeft 2 lagere scholen) + beschadiging van de infrastructuur + stof en geurhinder
voor de buurt.
-Wat met de nabestemming van de site: bosgebied. Is dit na storten van dergelijke afvalstoffen nog
realiseerbaar?
In 2017 werd een mededeling kleine verandering ingediend voor het lozen van het gezuiverde
percolaatwater. Vermits dit een klasse 1 dossier betreft werd de aanvraag ingediend bij de provincie. Stad
Ronse gaf advies. Wij kregen geen officiële vraag tot advies van de provincie vermits het lozingspunt nog
op Ronse ligt. Wij deelden via onderstaand schrijven toch onze bezorgdheden mee:
Via jullie milieudienst vernamen wij dat de firma OB&D een mededeling kleine verandering indiende bij de
provincie voor de lozing van gezuiverd percolaatwater afkomstig van de oude terreinen Bohez.
Als gemeente hebben wij toch een paar bedenkingen betreffende deze aanvraag:
Tot op heden werd het ongezuiverde percolaatwater afgevoerd.
Nu zou er een zuiveringsinstallatie geplaatst worden waarbij het gezuiverde percolaat zou worden geloosd
in een aanpalende gracht. Een echt duidelijk plan is niet bij de aanvraag gevoegd, waardoor het niet
duidelijk is in welke gracht precies zal geloosd worden.
Rekening houdend met het volledige stroomgebied op deze locatie zal het water afstromen naar de lager
gelegen Pauwelsbeek in het Ter Eke bos.
De aangevraagde lozingshoeveelheid betreft max 5m³/uur.
Rekening houdend met de grootte van de ontvangende gracht en het lager gelegen ontvangend beekje
(Pauwelsbeek) en de overstromingsproblematiek in het afstromend gedeelte (Leideveld, Broekestraat en
verder de Maarkebeek) lijkt ons een lozing van dergelijk debiet niet verantwoord.
Naast de kwantiteit van het lozingswater moet er ook een garantie zijn wat de kwaliteit betreft. Het
lozingspunt bevindt zicht immers in het opwaartse gedeelte van de Pauwelsbeek. Op die plaats is de
waterkwaliteit van de beek vrij goed.
Het volledig stroomgebied van de Maarkebeek werd door de VMM aangeduid als aandachtsgebied, wat
betekent dat deze beek tegen 2027 een goede waterkwaliteit moet hebben. Lozing van percolaatwater
dat mogelijks de waterkwaliteit zou beïnvloeden kan dus in geen geval toegelaten worden.
Wij kregen geen officiële vraag tot advies van de provincie vermits het lozingspunt nog op Ronse ligt;
vandaar onze vraag naar jullie toe om onze bezorgdheden mee op te nemen in jullie advies
Deze procedure werd stopgezet.

Voor voorliggend dossier loopt het openbaar onderzoek van 7 januari tot en met 5 februari 2019.
Stad Ronse dient advies te geven aan de BD
De aanvraag betreft het opvullen van stortvak 2a deel 2 met niet-gevaarlijk, niet reinigbare gronden en
het afvoeren na zuivering van het percolaatwaren
Tot op heden werd het percolaatwater afgevoerd.
In het bezwaarschrift kunnen volgende argumenten aangehaald worden waarom voorliggend dossier niet
vergunbaar is:.
Met betrekking tot het vullen van stortvak 2A deel 2:
1)
De stortplaats is gelegen op de grens met stad Ronse, op één van de hoogste punten van onze
gemeente en is omgeven door het Muziekbos, het Sint-Pietersbos, het Ter Eeckenbos en de woonkorrel
van de Koekamer. Op dit punt heeft de wind vrij spel en kan gevreesd worden voor de verspreiding van
stof bij het storten in open lucht. De overheersende zuid-westen wind waait richting de woonkorrel van
de Koekamer.
2)
In de vroegere aanvragen van OB&D (beslissing BD 28/04/2044 en MB 21/05/2014) werd telkens
een negatief advies ontvangen van OVAM. Hierin werd meegedeeld dat er voldoende capaciteit is in
Vlaanderen voor het storten van niet reinigbare gronden, zodat het inrichten van een nieuwe stortplaats
niet opportuun is.
Met betrekking tot het vullen van stortvak 2A deel 1:
3)
Stortvak 2A deel 1 werd reeds opgevuld. Hiervoor werd nooit een vergunning afgeleverd. In juli
2018 werd door de milieu-inspectie volgende bestuurlijke maatregelen aan OB&D opgelegd: ontruiming
van stortvak 2A deel 1 + herstel in oorspronkelijke toestand. Deze maatregelen dienden tegen 30
november 2018 te zijn uitgevoerd. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.
4)
Momenteel is dit stortvak reeds opgevuld hoewel hiervoor geen vergunning is. De bestuurlijke
maatregel die door de milieu-inspectie werd opgelegd, werd niet uitgevoerd.
Dit stortvak is niet opgenomen in het huidige aanvraagdossier. Hiervoor dient dus een
regularisatieaanvraag te worden ingediend.
Met betrekking tot het lozen van het “gezuiverd” percolaatwater:
5)
De lozing van het gezuiverde percolaatwater wordt voorzien via een baangracht langs de
Schorisseweg. Het exacte lozingspunt wordt nergens weergegeven.
6)
Rekening houdend met het reliëf mondt deze gracht uit in een zijarm van de Pauwelsbeek in het
bos Ter Eecken. Dit stelsel van beekjes ter hoogte van het Ter Eeckenbos is gelegen in natuurgebied,
habitatrichtlijngebied en VEN gebied. Deze zone is ook gekarteerd als zeer hoog gevoelig voor
grondverschuivingen. Er wordt vergunning gevraagd voor een lozing van max 5m³/uur. Rekening houdend
met de hoge erosiegevoeligheid, het grote verval in de ontvangende baangracht en de vrij hoge
hoeveelheden gestort percolaat zal de lozing van dergelijk debiet zorgen voor een verstoring van het
aquatisch ecosysteem in het brongebied (zie nota van de MER deskundige in de beslissing van de BD van
27/07/2017).
7)
Door het aanzienlijk debiet kunnen verontreinigende stoffen die in het slib in de baangracht zijn
achtergebleven uitgespoeld worden en zo een negatieve impact hebben op het ecosysteem van de
bovenloop van de Pauwelsbeek.
8)
Vermits de site gelegen is aan de rand van een mogelijk overstromingsgevoelige zone en rekening
houdend met de overstromingsproblematiek van onze gemeente kan de lozing van dergelijk debiet in
regenperiodes voor problemen zorgen in de lager gelegen gebieden (Leideveld, Broekestraat en verder
de Maarkebeek).
9)
Er gebeurt 3 maandelijks een controle van het gezuiverde water. Indien er tussen deze controles
normoverschrijdingen zijn, worden deze niet gedetecteerd, wat nefast is voor het ontvangende
ecosysteem.
10)
Er wordt gevraagd om 8000m³/jaar gezuiverd percolaatwater te lozen. Dit komt overeen met de
hoeveelheid percolaatwater dat nu jaarlijks wordt afgevoerd, wat dus afkomstig is van het reeds
opgevulde stortvak 2A deel 1. De hoeveelheid vermeld in de vergunningsaanvraag is niet correct. Het
stortvak 2A deel 2 dat men nu wenst te vullen is minstens 3 keer zo groot dan stortvak 2A deel 1 en zal
dus 3 keer zoveel percolaatwater genereren, samen met het percolaatwater van stortvak 2A deel 1 komt
dit neer op de lozing van meer dan 36.000m³/jaar.

66.

OMGEVINGSMELDING
Omgevingsmelding voor het plaatsen van 3 dakvlakvensters, vergroten van één raam en
binnenverbouwingen met stabiliteitswerken
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Vanhulle Louis, met als adres Achter De Wacht
22/201 te 9700 Oudenaarde, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen.
Artikel 2
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
Uitvoerbaarheid
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.
Aanplakking
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het
voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet
worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt :
"BEKENDMAKING MELDINGSAKTE".
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in
elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door
neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van
deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of
een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen
heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige
Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
72.

OMGEVINGSMELDING - WEIGERING
Weigering omgevingsmelding voor de toegang naar een carport en het plaatsen van een afsluiting
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend door Van Wolvelaer Colette, met als adres
Kortrijkstraat 290 te 9700 Oudenaarde, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen.
Artikel 2
De aanvrager wordt in kennis gebracht van de onwettigheid.
Uitvoerbaarheid
/
Aanplakking
/
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in
elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door
neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van
deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of
een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen
heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige
Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
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OMGEVINGSMELDING - WEIGERING
Weigering omgevingsmelding voor een toegang naar de woning, plaatsen van kasseien tegen verzakking
en plateau voor tuinhuis
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt geen akte genomen van de melding ingediend door Van Wolvelaer Colette, met als adres
Kortrijkstraat 290 te 9700 Oudenaarde, voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige
handelingen.
Artikel 2
De aanvrager wordt in kennis gebracht van de onwettigheid.
Uitvoerbaarheid
/
Aanplakking
/
Verval
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de
twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren
wordt onderbroken;
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
meldingsakte aanvangt.
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in
elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door
neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van
deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of
een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen
heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige
Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
67.

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG OMZETTEN VAN PROEFVERGUNNING NAAR DEFINITIEVE
VERGUNNING (VL 05/2017) - ADVIES
Omzetten van een proefvergunning naar defintieve vergunning voor grondwaterwinning - advies
BESLUIT
Artikel 1
De omzetting van de proefvergunning naar een definitieve vergunning van LV Sint-Amandhof Van
Boven, voornoemd, voor het verder exploiteren en uitbreiden van een grondwaterwinning bij een
bestaande rundveehouderij gevestigd te 9680 Maarkedal, Zottegemstraat 25, 4de afdeling, sectie A, nrs.
31/b, 37w, 37y en dit voor volgende rubrieken:
Rubriek 53.8.2

Een grondwaterwinning van 20m³/dag en 5.175m³/jaar; voor volgende debieten:
Max 5m³/dag en 730m³/jaar uit 1 put met een diepte van 87m (Cambro-Siluur Massief
van Brabant, HCOV 1340)
Max 20m³/dag en 5.175m³/jaar uit 1 boorput van max. 8m diep uit het Quartair (HCOV
0100) en max 38m uit Zand van Mons-ePévèle (HCOV 0923)

wordt gunstig geadviseerd, op voorwaarde dat voldaan is aan de gestelde bijzondere voorwaarden in de
proefvergunning.
Artikel 2
Kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de POVC.
68.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het ophogen van een terrein

BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor het ophogen van een terrein gelegen in de Koekamerstraat
tussen nrs. 17 en 25, te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN





Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein
(wegenis, greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met
het gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar
domein in perfecte staat is.
Geen ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse perceelsgrenzen
links of rechts zonder het akkoord van de aanpalende buur.
De bouwheer dient rekening te houden met de grondverzet-regels (hoofdstuk 13
Vlarebo). Bedoeling is hiermee de verplaatsing van bodemverontreiniging bij
uitgravingen te vermijden.
Wanneer bodem uit "verdachte gronden" (mogelijks verontreinigde percelen) of in grote
hoeveelheden (>250 m³) wordt uitgegraven, moet de bouwheer nagaan of de uit te
graven grond verontreinigd is. Dit gebeurt door een "technisch verslag" te laten
opmaken door een erkend bodemsaneringsdeskundige.
De ontvanger van de uitgegraven bodem zal dan de garantie hebben dat de uitgegraven
bodem zijn perceel niet vervuilt. Dit gebeurt door het afleveren van een
"bodembeheerrapport" door een "bodembeheerorganisatie".
Meer informatie bij OVAM http://www.ovam.be of tel. 015-284284;

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de

voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.
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) 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.
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.
69.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het rooien van 5 bomen
BESLUIT

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het kappen van de 5 bomen, te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN










Het ontwerp strikt te volgen;
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen in acht te nemen;
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft
onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de
vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de
periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de
werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd,
weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen
van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig
zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met
het Agentschap voor Natuur en Bos (Peter Claus 09/276.20.27).
Ten bewijze van deze heraanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met
vermelding van dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via
stedenbouw@maarkedal.be);
De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee;
Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoen te vervangen.
Deze voorwaarden gelden zowel voor de huidige eigenaar-aanvrager als voor diens
rechtverkrijgende (eventuele toekomstige eigenaars);

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of

meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.

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) 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.
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.
70.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en herbouwen van een woning en
loods
BESLUIT

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het
herbouwen van een loods en woning, te vergunnen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN





















Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein
(wegenis, greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met
het gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar
domein in perfecte staat is.
Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het aanpalende pand
(Dieriksstraat 10) en dit in samenspraak met de eigenaar(s).
Het ontwerp strikt te volgen, met uitzondering van de connectie tussen de woning en
de loods. In geen enkel geval mag deze connectie worden gemaakt. Het plaatsen van
de deur tussen beide ruimtes is niet voor vergunning vatbaar;
De afvalwaterafvoer via een individuele biologische waterzuiveringsinstallatie (te laten
plaatsen via aanvraag bij FARYS) met overloop op gemengde openbare riolering / gracht
aansluiten;
De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5.000 + 10.000 l), voorzien van een
pomp voor hergebruik, met overloop op buffersysteem aansluiten;
De bufferput (van min. 7.650 l) voorzien met een max. lozingsdebiet van regenwater op
de openbare riolering van 10 l/s.ha;
De overloop van buffersysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn
aan te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de
ingebuisde gracht van de Dieriksstraat;
Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
Geen uitgravingen en/of ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse
perceelsgrens rechts zonder het akkoord van de aanpalende gebuur;
De vrijgekomen scheidingsmuur van de woning (Dieriksstraat 10) te isoleren met
minerale wol en af te werken in buitengevelsteen, opgevoegd volgens de regels der
kunst en dit in samenspraak met de eigenaar(s).
De aansluitingen tegen de aanpalende de woning (Dieriksstraat 10) waterdicht af te
werken volgens de regels der kunst;
De nodige voorzorgen te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde
bescherming van de vrijgekomen mandelige muren van de woning (Dieriksstraat 10);
Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;
Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of
op te vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk
maaiveld;
Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein
af te voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om
bouwafval of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit
gebeurt in een hiervoor vergunde inrichting;
De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;
Teneinde het landschappelijk waardevol karakter van het gebied te bewaren, 5 nieuwe
hoogstammige bomen aan te planten bestaande uit streekeigen soorten (zie bijgaande
keuzelijst), in het eerste plantseizoen volgend op de bouw van de loods (u kan hiervoor
in bepaalde gevallen beroep doen op het “landschapsteam” van het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen, tel. 055/20.72.65, info@rlva.be)





Ten bewijze van deze aanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met
vermelding van dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via
stedenbouw@maarkedal.be);
De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee;
Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoen te vervangen;

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een

beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.
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) 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.
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.
71.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning en herbouwen van een bijgebouw
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het uitbreiden van een ééngezinswoning en het
herbouwen van een bijgebouw, te vergunnen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN







Het ontwerp strikt te volgen, met uitzondering van de waterdoorlatende grastegels op het
perceel 959R. Deze werkzaamheden zijn niet concreet aangevraagd en zij niet voor
vergunning vatbaar;
Het achterliggende agrarisch gebied te vrijwaren van nieuwe niet-vergunde bebouwingen,
constructies en verhardingen.
Er worden geen (zonevreemde) functiewijzigingen doorgevoerd.
Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het
gemeentebestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 10.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;














Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 2.237 l en een
infiltratieoppervlakte van min. 3,58 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper
dan 80 cm onder het niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een
omgekeerde werking te vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min.
4 m afstand der gebouwen (om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).
De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;
Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand zoals
vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
De vrijstaande delen der zijgevels waterdicht af te werken volgens de regels der kunst;
De aansluitingen tegen de aanpalende gebouwen links waterdicht af te werken volgens de
regels der kunst;
Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van het terrein;
Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te
vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;
Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of
verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;

aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,

volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.
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) 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.
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.
73.

OMGEVINGSVERGUNNING - WEIGERING
Weigering omgevingsvergunning voor het deels afbreken van een berging
BESLUIT

Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het deels afbreken van een berging, te weigeren.
aandachtspunten
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
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 door haar gemachtigde ambtenaar 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.
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) 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.

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.
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