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 Aldus gedaan in zitting van  16-06-2020 

  

(get) Patricia Willems (get.) Katrien Partyka 

algemeen directeur burgemeester 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

 

  Art. 279 – 280 – 281 DLB 

  Besluit burgemeester dd. 07-05-2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patricia Willems Bram Delvaux 

algemeen directeur schepen van ruimtelijke ordening 

 

 

Referentie omgevingsloket OMV_2019158540 

Referentie gemeente OMV/2019/00446/VK 

Projectnaam Verkaveling in 1 lot 

Ligging Houtemstraat(SMH) 505 te 3300 Tienen 

  

Contact Ruimtelijke ordening 

 

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Katrien Partyka, burgemeester. 

 

• mevrouw Katrien Partyka, burgemeester-voorzitter; 

• Bram Delvaux, Gijsbrecht Huts, Tom Roovers, Wim Bergé, Eddy Poffé, Paul De Cort, Ine Tombeur, 

schepenen; 

• mevrouw Patricia Willems, algemeen directeur. 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 

OMGEVINGSVERGUNNING 

 

 

 

De aanvraag ingediend door  de heer Kris Mellaerts, Houtemstraat 511 te 3300 Tienen, werd ingediend op 

17-12-2019. 

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 05-02-2020. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Houtemstraat(SMH) 505 te 3300 Tienen, kadastraal 

bekend: Afdeling 24102, sectie B, perceel 368B2, 368E2, 368G2, 368H2, 368K2, 382A. 

 

Het betreft een aanvraag tot verkaveling in 1 lot. 
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De aanvraag omvat: verkavelen van gronden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 

terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, het decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid, de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, het decreet Natuurbehoud en hun 

uitvoeringsbesluiten. 

 

1. Stedenbouwkundige basisgegevens 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg 

De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan 

 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

De aanvraag is niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder plan van aanleg of in een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan. 

  

Overeenstemming met dit plan 

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 

Niet van toepassing. 

 

Verordeningen 

gemeentelijke steenbouwkundige verordeningen 

• bouwverordening met betrekking tot beplanting (02/12/1993) 

• gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en 

fietsenstallingen buiten de openbare weg (23/10/2014) 

• gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot vergunningsplichtige 

bestemmingen en bestemmingswijzigingen (03/08/2006) 

provinciale stedenbouwkundige verordeningen 

• provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en 

onbevaarbare waterlopen (19/12/2012) 

• provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen (12/09/2014) 

gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

• algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997) 

• gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve 

verblijven (08/07/2005) 

• gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (10/09/2010) 

• gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (10/06/2011) 

• gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband (09/06/2017) 

 

2. Historiek 

Aanvulling historiek 

Gunstig stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning dd; 06-11-2018 met referte SA 2018-

0006 

 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 

De aanvraag betreft Verkaveling in 1 lot. 



 

3 / 12 

Type handelingen: verkavelen van gronden  

Het ingediend project beoogt het verkavelen in één bouwlot. Gelegen langs de Houtemstraat, een voldoend 

uitgeruste gemeenteweg. 

4. Openbaar onderzoek 

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 

toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 

27-04-2020 t.e.m. 26-05-2020. Er werden 0 bezwaren ingediend. 

 

5. Adviezen 

Op 20-04-2020 werd advies gevraagd aan watering de natte nest - wateringdenattenest@skynet.be. 

Op 20-04-2020 werd advies gevraagd aan telenet - omgevingsloket telenet. 

Op 20-04-2020 werd advies gevraagd aan vlaamse maatschappij voor watervoorziening - 

adviesverlening@dewatergroep.be. 

Op 20-04-2020 werd advies gevraagd aan fluvius system operator - fluvius. 

Op 20-04-2020 werd advies gevraagd aan proximus - proximus. 

 

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen 

 

Planologische toets 

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften 

Ligging volgens de plannen van aanleg en bijhorende voorschriften 

Het goed is volgens het gewestplan Tienen Landen (KB 24 maart 1978) gelegen in woongebied met 

landelijk karakter    

Overwegende dat de woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 

ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet 

in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-

culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 

bedrijven. 

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 

verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen); 

Overwegende dat de woongebieden met landelijk karakter bestemd zijn voor woningbouw in het algemeen 

en tevens voor landbouwbedrijven (artikel 6 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen); 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

Overwegende dat het goed niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van 

aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de 

bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende 

een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde 

gewestplan; 

Richtlijnen en omzendbrieven 

De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen 

en gewestplannen is van toepassing op de aanvraag. 



 

4 / 12 

Overeenstemming met dit plan 

Overwegende dat de aanvraag hiermee in overeenstemming is. 

Wegenis 

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan 

gesteld worden dat de Houtemstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet 

de oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet 

getroffen door een rooilijn. 

Watertoets 

Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal 

waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de 

watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante 

doelstellingen en beginselen van artikel 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de 

bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheersplan. Het voorliggende project heeft een beperkte 

oppervlakte en ligt in mogelijk overstromingsgevoeliggebied. Voor het betrokken project werd het 

watertoetsinstrument op internet doorlopen. De resultaten worden als bijlage toegevoegd. Daaruit volgt dat 

er een advies dient gevraagd te worden aan watering de natte nest 

Tevens dient de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de provinciale 

stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen te worden nageleefd. 

Erfgoed-/archeologietoets 

De meldingsplicht inzake archeologische toevalsvondsten, zoals bepaald in artikel 5.1.4 van het 

onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dient gerespecteerd te worden. (contact info: Portiva, Grote 

Markt 6, 3300 Tienen) 

Goede ruimtelijke ordening 

Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 

Functionele inpasbaarheid 

De bestemming is in functie van wonen en hierdoor verenigbaar met het planologisch voorschrift, 

toepasselijk voor woongebieden met landelijk karakter 

 

Mobiliteitsimpact 

De ontsluiting van het perceel is voorzien langs de Houtemstraat. Deze wegenis is voldoende aangelegd en 

uitgerust om mobiliteit in functie van een bijkomende woongelegenheid te verwerken. 

 

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid 

De voortuinstrook is 8m diep, de bouwzone bedraagd 82m² met een bouwvrije strook van 3m en een 

tuindiepte van 10m. 

 

Visueel-vormelijke elementen 

De gekozen architectuur en materialen worden besproken in de aangepaste verkavelingsvoorschriften De 

voorziene verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. 

 

Cultuurhistorische aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Bodemreliëf 

Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan. Met uitzondering van de noodzakelijke toegangen naar de 

woning in de voortuinstrook. 

 

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid 

Er wordt geen hinder verwacht. 

 

Resultaten openbaar onderzoek 
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Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 27-04-

2020 tot 26-05-2020. 

Resultaat: er werden 0 bezwaren ingediend. 

 

Bespreking adviezen 

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen: 

Het advies van watering de natte nest - wateringdenattenest@skynet.be werd niet tijdig aangeleverd, en zal 

in die zin als gunstig beoordeeld worden. 

Het advies van telenet - omgevingsloket telenet afgeleverd op 22-04-2020 is volledig gunstig 

Het advies van vlaamse maatschappij voor watervoorziening - adviesverlening@dewatergroep.be afgeleverd 

op 30-04-2020 is volledig gunstig 

Het advies van fluvius system operator - fluvius afgeleverd op 21-04-2020 is volledig gunstig 

Het advies van proximus - proximus afgeleverd op 14-05-2020 is volledig gunstig 

 

Besluit 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp verenigbaar is met de goede plaatselijke 

ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 

Voorwaarden 

Alle lasten en kosten van aanleg van ontbrekende en/of te wijzigen nutsvoorzieningen (Proximus, Telenet, 

Fluvius, de Watergroep)  zullen gedragen   worden door de verkavelaar; het bedrag van de kosten wordt 

bepaald door de desbetreffende nutsmaatschappijen; 

Afbraak van bestaand magazijn;  

Geen bouwvergunning zal verleend worden, tenzij het college van burgemeester en Schepenen door de 

desbetreffende nutsmaatschappijen in kennis werd gesteld dat de verkavelaar aan bovenvermelde 

verplichtingen heeft voldaan; 

De voorschriften in vervanging van de voorgestelde te eerbiedigen; 

Alle lasten en kosten van aanleg van ontbrekende en/of te wijzigen nutsvoorzieningen zullen 

gedragen   worden door de verkavelaar; het bedrag van de kosten wordt bepaald door de desbetreffende 

nutsmaatschappijen; 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar en 

maakt dit zich eigen. 

 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 16-06-2020 

HET VOLGENDE:  

 

 

De aanvraag ingediend door  de heer Kris Mellaerts, Houtemstraat 511 te 3300 Tienen, inzake Verkaveling 

in 1 lot gelegen Houtemstraat(SMH) 505 te 3300 Tienen wordt vergund. 

 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:  

 

1. Alle lasten en kosten van aanleg van ontbrekende en/of te wijzigen nutsvoorzieningen (Proximus, 

Telenet, Fluvius, de Watergroep)  zullen gedragen   worden door de verkavelaar; het bedrag van de 

kosten wordt bepaald door de desbetreffende nutsmaatschappijen; 

2. Afbraak van bestaand magazijn;  

3. Geen bouwvergunning zal verleend worden, tenzij het college van burgemeester en Schepenen door 

de desbetreffende nutsmaatschappijen in kennis werd gesteld dat de verkavelaar aan 

bovenvermelde verplichtingen heeft voldaan; 
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4. De voorschriften in vervanging van de voorgestelde te eerbiedigen; 

 

Indien de bouwplannen niet in overeenstemming zijn met de voorschriften uit de bouwvergunning dan 

hebben de voorschriften voorrang op de bouwplannen  

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
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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 vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 

omgevingsvergunning aanvangt; 

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning 

aanvangen. 

 

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee 

jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet 

kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een 

beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in 

bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend; 

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften 

of verkavelingsvoorschriften. 

 

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee 

jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt 

goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 

 

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de 

termijnen van twee, drie of vijf 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. 

 

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten 

meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen 

twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

 

§ 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. 
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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, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst 

zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, 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 of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 

tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen. 

 

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 

beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 

 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 

2° het betrokken publiek; 

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft 

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

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

5° ...; 

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

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project 

vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 

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

vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat: 

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

wordt; 

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

geweigerd wordt; 
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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. 

 

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit 

van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van 

onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 

 

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

beroepschrift aan: 

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

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

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

 

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw 

en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze 

wordt ingesteld. 

 

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt 

het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 

 

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

respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om 

binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 

documenten aan het beroep toe te voegen. 

 

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep 

toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 

 

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn 

op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk. 

 

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

die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld. 

 

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt 

ter kennis gebracht van: 

1° de beroepsindiener; 

2° de vergunningsaanvrager; 

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

4° het college van burgemeester en schepenen. 

 

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

betreffende de omgevingsvergunning 

 

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 

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

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

die beslissing; 

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

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

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

vergunningsvoorwaarden; 
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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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INSTRUCTIES NA BESLISSING  

Het college van burgemeester en schepenen heeft een beslissing genomen over uw aanvraag. 

 

Welke stappen moet u nog ondernemen? 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

De affiche wordt aangeplakt uiterlijk tien dagen na de ontvangst van de beslissing en blijft hangen 

gedurende de periode van dertig dagen, die ingaat op de dag na de eerste dag van de aanplakking. Als de 

beslissing betrekking heeft op het openbaar domein, wordt de affiche aangeplakt aan elke zijde waar men 

van op de openbare weg de grens van het voorwerp van de beslissing bereikt. De vergunningsaanvrager 

plakt de affiche aan op een schutting, op een muur of op een bord dat aan een paal bevestigd is, op de 

grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare 

weg, met de tekst gericht naar de openbare weg en op een maximumhoogte van twee meter. De affiche 

dient altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg te zijn. 

 

Beslissingsformulier en eventuele bijlage 

Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de 

vergunning verleent en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.  

 

Melden van de aanplakking bekendmaking 

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluit ter 

bekendmaking van de omgevingsvergunning. U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket. U 

kan in bijlage een foto als bewijsstuk toevoegen. 
 

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning? 

U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van 

aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

 

Uitzetten bouwlijn (enkel van toepassing bij nieuwbouw van een hoofdgebouw ) 

Voor het uitzetten van de bouwlijn op de bouwplaats dient u een afspraak te maken met de dienst 

ruimtelijke ordening  (016/805 653). Deze afspraken kunnen enkel doorgaan op donderdag (VM/NM) of 

vrijdag (VM). Gelieve te zorgen voor twee piketten en een hamer. 

 

Aanvang van de werken  

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin van de werken. U dient deze melding 

door te geven via het omgevingsloket. 

 

Tijdelijke inname van het openbaar domein 

Vanaf 2014 heft de stad Tienen een belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het 

uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken evenals bij verhuis. Meer informatie kan je 

verkrijgen bij de dienst TUD op tel. 016/805 704  of via www.tienen.be / rubriek Wonen in Tienen > 

Bouwen en verbouwen. 

 

Einde van de werken 

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het einde van de werken. U dient deze melding 

door te geven via het omgevingsloket. 

 

Factuur 

De stad Tienen heft een belasting op het bouwen en verbouwen en een belasting voor de procedure op 

afgifte van administratieve stukken en documenten verbonden aan aanvragen tot verkrijgen van een 

omgevingsvergunning of aktename. Hiervoor ontvangt u later een factuur. 

http://www.tienen.be/
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Indien er een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, ontvangt u, voor de kosten van openbaar 

onderzoek ook een factuur. 

 

Meer informatie nodig 

Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij de dienst ruimtelijk ordening  of de dienst leefmilieu. 





Advies de watergroep dd. 30-04-2020 


Er is geen uitbreiding van de waterleiding noodzakelijk. 


Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken.  


De plaats van de watermeters dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 


De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 


Met Vriendelijke Groeten,  


Namens De Watergroep 
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Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
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c/o Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven 


 
Aan het college van burgemeester en schepenen van 
de stad Tienen 
Grote Markt 27 
3300 Tienen 
  
 Leuven, 21-04-2020 
 


 Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 
20/04/2020 2019158540 eeyc342441+D281947 Eyckmans Erwin 


+32 92632639 
erwin.eyckmans@fluvius.be 


Aanvraag tot offerte door B.V.B.A. S&L,   
Project te Tienen: Houtemstraat 511 
Kadastrale ligging: sectie B nr 368H2 
Dossiernummer: eeyc342441+D281947  


Geachte burgemeester en schepenen 


Als bijlage sturen wij u ons advies onder de vorm van een offerte naar aanleiding van de aanvraag 
van B.V.B.A. S&L,  voor de opmaak van een studie voor de uitrusting van bovenvermelde project. 


Als U opmerkingen heeft, hadden wij deze graag ontvangen vóór 21 mei 2020. 


De loten mogen pas worden verkocht als aan alle verplichtingen uit de offerte is voldaan en de 
facturen vereffend zijn. U wordt hiervan in kennis gesteld van zodra de voorwaarden voldaan zijn. 
Het volledige projectreglement kunt u raadplegen op www.fluvius.be of op eenvoudig verzoek 
aanvragen. 


Indien u nog vragen hebt of bijkomende informatie wenst, kunt u ons altijd contacteren. 


Met vriendelijke groeten,  


  


  


  


Luc Mattens Johan Proesmans 


Teamleider Ontwerp Hoofd Studies & Aanleg 


 



http://www.fluvius.be/






Advies Proximus dd. 15-05-2020 


Met aandacht hebben wij uw adviesvraag onderzocht. Proximus voorziet geen 


uitbreidingen voor de aansluiting van dit project. 


 


Aanvragen tot aansluiting op het Proximus netwerk kunnen door de aanvrager gericht 


worden naar onze klantendienst via het nummer 0800 22 800. In functie van de 


beschikbare capaciteit van onze infrastructuur op dat moment, bekijken we de 


mogelijkheden om een aansluiting te voorzien. 








Advies Telenet dd. 22-04-2020 


 


 


Ref: 25049712 


 


 


Aansluitbaar Telenet met clausule: 


 


Geacht college, 


 


Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de loten uit deze 


verkavelings- of bouwaanvraag te kunnen aansluiten. 


 


Hieruit blijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is en dat er geen uitbreiding van het Telenet netwerk 


dient te gebeuren.  Er wordt van ons geen verdere voorwaarde opgelegd. 


 


Indien blijkt dat wij, binnen het jaar na het afleveren van de vergunning, een melding krijgen van de 


elektriciteitsmaatschappij dat de palen worden weggenomen dan zal bovenstaand advies komen te 


vervallen. Er zal een geactualiseerde offerte worden opgemaakt aan de aanvrager om het Telenet netwerk 


ondergronds te brengen, en dit in synergie met de elektriciteitsmaatschappij. 


 


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


abonnee verrekend. 


 


Aanvragen tot het verplaatsen van bestaand apparatuur zullen aan de aanvrager aangerekend worden. 


 


Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere informatie. 


 


Met vriendelijke groeten. 
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Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
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c/o Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven 


 
B.V.B.A. S&L 
 
Houtemstraat 511 
3300 Tienen 
  
 Leuven, 21-04-2020 
 


 Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 
20/04/2020 2019158540 eeyc342441+D281947 Eyckmans Erwin 


+32 92632639 
erwin.eyckmans@fluvius.be 


Uw aanvraag tot offerte  
Project te Tienen: Houtemstraat 511 
Kadastrale ligging: sectie B nr 368H2 
Dossiernummer: eeyc342441+D281947  


Geachte 


Naar aanleiding van uw vraag hebben wij een studie opgemaakt voor de aanleg en/of aanpassingen 
van de nutsleidingen voor het bovenvermeld project. 


Voor dit project dienen geen werken uitgevoerd te worden binnen het project zelf, maar er zijn wel 
forfaitaire kosten verschuldigd voor investeringen buiten het project vereist om dit project 
aansluitbaar te maken op het distributienet. 


Deze voorwaarden worden gelijktijdig overgemaakt aan u en aan het betrokken college van 
burgemeester en schepenen van de stad Tienen. 


Als het gemeentebestuur alsnog aanpassingen zou vragen, zullen wij u een aangepaste versie van die 
voorwaarden bezorgen. 


Wij verzoeken u dit document voor akkoord te ondertekenen en terug te sturen via het digitaal 
omgevingsloket via 'Acties' > 'Versturen bericht' of via bovenstaand e-mailadres. 


De volledige reglementering kunt u raadplegen op www.fluvius.be 


Het detail van de voorwaarden en de daaraan verbonden financiële tussenkomsten zijn opgenomen 
in onderstaande tabel. 


 


 


De voorwaarden blijven 6 maanden geldig. 


Omschrijving btw-tarief Bedrag excl. btw Bedrag btw Bedrag incl. btw


Uitbreiding distributienetten buiten het project


Forfaitaire tussenkomst elektriciteit 21% btw 468,00 98,28 566,28


Forfaitaire tussenkomst riolering 21% btw 1.436,75 301,72 1.738,47


Eindtotaal 1.904,75 400,00 2.304,75



http://www.fluvius.be/
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Fluvius System Operator cvba 
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
T: 078 35 35 34 


Gasnet en palennet elektriciteit met openbare verlichting aanwezig langs kant van het bouwlot. 


Riolering: 


Voor de activiteit riolering, kunnen deze loten/woningen aangesloten worden op de riolering in de 
aanpalende straat. 


De toekomstige eigenaars van de respectievelijke loten/woningen dienen voor hun rioolaansluiting 
een aanvraag in te dienen bij Fluvius, telefonisch via 078 35 30 20 of online via www.fluvius.be. Wij 
raden de klanten ten zeerste aan om zo vroeg mogelijk een aansluitingsaanvraag riolering in te 
dienen bij Fluvius vooraleer de grondwerken op privé aan te vatten.  De mogelijke diepte van 
aansluiting is pas gekend na plaatsing van de huisaansluitputjes door Fluvius. De klant dient de privé-
riolering op deze diepte af te stemmen. 


De eigenaars dienen een vergoeding voor de 1ste ingebruikname te betalen. 


Indien de huisaansluitputjes reeds voorafgaandelijk geplaatst werden op het perceel, ontslaat dit de 
klant niet van het indienen van een aansluitingsaanvraag bij Fluvius. De klant mag, na het doorlopen 
van de aanvraagprocedure, dan zelf aansluiten op de huisaansluitputjes. Fluvius zal dan niet meer ter 
plaatse komen, om de verbinding van de aansluitputjes naar de privé-riolering  te maken. 


Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zouden zijn op het perceel en de privé-riolering werd 
wel reeds uitgevoerd tot op de grens openbaar/privé, zal Fluvius op het moment van de plaatsing 
van de huisaansluitputjes (na aanvraag procedure), deze putjes met de privé-riolering (indien 
technisch mogelijk) verbinden. 


De klant dient zelf in te staan voor het plaatsen van de privé-riolering voor zijn nieuwe woning en is 
verplicht deze uit te voeren volgens de wettelijke bepalingen ter zake. 


 


Verdere verloop van de procedure: 


Als u akkoord gaat met de voorwaarden van deze offerte, versturen wij u de bijhorende facturen. 


De prijzen blijven nog 12 maanden geldig. 


Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend bij wijziging of herverdeling. De overeenkomst 
vervalt als de omgevingsvergunning wordt geweigerd. 


De gemeente wordt in kennis gesteld als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. De gemeente zal dan 
volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening een verkoopbaarheidsattest afleveren. De omgevingsvergunning die reeds is 
afgeleverd mag in uitvoering gebracht worden. 


Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Indien u hieromtrent nog vragen hebt, kunt u ons 
altijd contacteren. 


 


Voor akkoord:  
De opdrachtgever  
  
Datum: Handtekening: 
……… / ………. / ………………..  
  


Met vriendelijke groeten,  
  



http://www.fluvius.be/
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Luc Mattens Johan Proesmans 
Teamleider Ontwerp Hoofd Studies & Aanleg 
 


 


Bijlage(n): 
- Formulier met de facturatiegegevens ter controle 
- Offerte voor akkoord terug te zenden 
  



http://www.fluvius.be/





 


 


 


 


 


4/4 www.fluvius.be 
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Bijlage: Facturatiegegevens 
 


  


Dossier eeyc342441+D281947, Project Houtemstraat 511 te Tienen 
  


Facturatiegegevens 
 


Wij verzoeken u onderstaande gegevens te bevestigen of aan te passen. 


Gelieve dit document, gezamenlijk met de goedkeuring van de offerte, terug te sturen. 
  


Beschikbare gegevens: Eventuele aanpassingen: 


  
Bedrijf / organisatie / aanspreking: 


 
B.V.B.A. S&L ………………………………………………………… 


Naam: 
 


 
………………………………………………………… 


Straat en huisnummer: 
 


Houtemstraat 511 ………………………………………………………… 


Postcode en gemeente: 
 


3300 Tienen ………………………………………………………… 


Telefoonnummer: 
 


 
………………………………………………………… 


GSM-nummer 
 


 
………………………………………………………… 


E-mailadres: 
 


kris.mellaerts@gmail.com ………………………………………………………… 


btw- of ondernemingsnummer: 
 


*0899980648 ………………………………………………………… 


 
 



http://www.fluvius.be/






 


Aangepaste voorschriften verkaveling OMV/2019/00446/VK 


 


Referentie omgevingsloket OMV_2019158540 


Projectnaam Verkaveling in 1 bouwlot 


Ligging Houtemstraat 505 te 3300 Tienen 


Afdeling 24102, sectie B, perceel 368B2, 368E2, 


368G2, 368H2, 368K2, 382A 


 


 


 


Voorschriften kavels 


Kavel Toelichting Voorschrift 


 De inplanting is in die 


hoedanigheid opgesteld dat 


de privacy en het 


grondgebruik zo efficiënt 


mogelijk is waarbij de 


mogelijkheid er in bestaat te 


parkeren voor of in of de 


woning. 


 


De configuratie van lot 1 werd aangepast in rood op plan. 


De inplanting werd grafisch aangegeven op plan. De voorgevellijn 


situeert zich op 8m uit de voorste perceelsgrens, zoals aangegeven op 


plan. De bouwdiepte bedraagt max. 10,40 m en zoals aangegeven in 


donker grijze tint op plan. 


Zijdelingse bouwvrije strook van min. 3m 


 


 Men moet de mogelijkheid 


hebben om het perceel af te 


sluiten. Maar er zal altijd een 


recht van doorgang naar het 


achterliggende erf zijn voor 


lot 2. 


Vooraan maximaal 80cm hoog (muren en/of hagen). Doorzichtige 


draadafsluitingen/hekwerken mogen tot 2m hoog. De afsluiting 


vooraan is evenwel niet verplicht. 


Zijtuin en achtertuin : draadafsluitingen/hekwerk tot 2m hoog. Lot 2 


heeft wel steeds recht van doorgang over dit perceel. 


 Om de inkijk en privacy te 


vrijwaren. 


Geen terrassen op gebouw toegelaten. 


 Verhardingen zijn toegelaten 


mits de verordeningen 


inzake hemelwaters & nbsp 


worden nageleefd. 


  


Verhardingen moeten 


beperkt blijven tot max. een 


terras van 25 m² achter het 


gebouw waarbij het niveau 


van het natuurlijk maaiveld 


zoveel mogelijk 


gerespecteerd zal worden. 


Alle verhardingen blijven 


beperkt tot deze strikt 


noodzakelijke rond de 


woning. In de achtertuin zelf 


zijn geen noemenswaardige 


verharde oppervlakten 


toegelaten. 


 


Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen 


toegelaten (max. 25 m²) mits ze afwateren naar de tuin en een 


onmiddellijke bezinking mogelijk is of aangesloten zijn op een 


infiltratiestructuur of aanwendbaar voor hergebruik. 


 


 







 Deze kroonlijsthoogte sluit 


aan met die in de directe 


omgeving. 


 


Er wordt gekozen voor een 


zadeldak. 


Bouwhoogte onder de kroonlijst bedraagt max. 4,80 meter t.o.v. de 


gemiddelde maaiveldhoogte ter hoogte van de voorgevellijn. 


  


 


Het dak heeft een hellingsgraad van 35°.  


Vrije geveloppervlakten worden steeds kwaliteitsvol afgewerkt. 


 


 Er wordt aangebouwd tegen 


de aanpalende gevel 


 


halfopen bebouwing. 


 De niet verharde 


oppervlakten krijgen een 


volwaardige groene invulling 


tevens dienstig als 


afwateringszone voor de 


verharde oppervlakten.  


Groenaanplantingen worden 


zoveel mogelijk behouden of 


hersteld. 


 


Verhardingen zijn toegelaten 


mits de verordeningen 


inzake hemelwaters & nbsp 


worden nageleefd. 


  


De niet bebouwde 


zijtuinstrook is uitsluitend in 


gebruik als tuin aangevuld 


met eventueel verzoenbare 


infrastructuur zoals een 


tuinpad of inrit. 


 


Minimum 60% van de voortuin krijgt een groen en onverhard karakter. 


Tussen de rooilijn en de rijweg blijft de hoogte van hagen en 


struikgewas beperkt tot 80cm zodat de zichtbaarheid / 


verkeersveiligheid bij het uitrijden gegarandeerd blijft. Hagen kunnen in 


de scheiding mits akkoord van de aanpalende . In het andere geval op 


50cm. De hoogte is beperkt tot 2m 


 


 


 


 


In de zijtuinstrook kan een oprit of pad worden aangelegd mits het 


gebruik van een waterdoorlatende verharding. 


De overgang naar het oorspronkelijke peil / rijweg in de tuin gebeurt 


met een hellingsgraad van max. 30° 


 De woning zal opgericht 


worden in een combinatie 


van nieuwe en traditionele 


materialen waarbij een 


hedendaagse vormgeving de 


vernieuwing accentueert 


evenwel met respect en in 


harmonie met het bestaande 


karakter van de lokale 


woonkorrel. 


 


De woning zal worden opgericht met degelijke en gebruikelijke 


materialen zoals metselwerk, beton, hout, metaal of andere met oog 


voor ecologie en duurzaamheid. 


  


GEVELMATERIALEN 


Alle constructies worden opgetrokken in materialen die esthetisch 


verantwoord zijn en waarvan de duurzaamheid gekend is. De 


combinatie van nieuwe en traditionele materialen zijn toegestaan voor 


zover zij een samenhangend geheel vormen met de omgeving als 


tussen de nieuwbouwwoningen onderling. 


 


 De te verkavelen oppervlakte 


is gelegen in het landelijk 


woongebied en komt in 


aanmerking voor één 


bouwkavel voor woningen in 


open verband. De max. 


bebouwbare oppervlakte op 


De max. bebouwbare diepte bedraagt zowel op het gelijkvloers als op 


de verdieping 10m40. Rekening houdend met de totale kavelbreedte 


bedraagt de max. bebouwbare breedte ter hoogte van de voorste 


bouwlijn 7m90  


 


 


 







de betrokken kavel werd op 


plan afgebakend in een 


donker grijze tint waarbij het 


de max. bouwdiepte en 


breedte op maaiveldniveau 


aangeeft. 


De max. bebouwbare 


oppervlakte op het lot 


bedraagt  ca. 82m². 


 


 


 In de achtertuin zijn zaken 


die tot de normale 


tuinuitrusting behoren zoals 


tuinornamenten, een 


barbecue, speeltoestellen, 


een sier/zwem/vijver, 


rotstuintje, enz. … 


toegelaten. 


 


Door de geringe omvang van 


de achtertuin en de 


erfdienstbaarheid van 


doorgang is het niet 


wenselijk om losstaande 


bijgebouwen in de tuin te 


plaatsen. 


 


De niet bebouwde delen zijn uitsluitend in gebruik als tuin met 


eventueel een verzoenbare infrastructuur zoals tuinpaden,  zwembad 


of vijver, tuinornamenten. 


 


 


 


 


 


 


Losstaande bijgebouwen zijn niet toegelaten 


  Lot 2 wordt uit de verkaveling gesloten 
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