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Beslissing over een stedenbouwkundige aanvraag 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7/11/2016 een beslissing genomen over de hieronder 
vermelde aanvraag. In de bijlage vindt u een afschrift van de beslissing en van het vergunningendossier 
overeenkomstig artikel 4.7.19 § 1 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 

Dossiernummer: V/2016/101 

Aanvrager: JMA GROUP NV 

Ligging: Broekhoek - Vaartstraat zn , 8770 Ingelmunster 

Aanvraag: Wijziging verkaveling - nieuw lot B1 

Met vriendelijke groeten, 

ir. D. RONSE 	 K. WINDELS 
Secretaris 	 Burgemeester 

Getieve alle brietwisseting te richten aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, 
Oostrozebekestraat 4,8770 Ingetmunster. 
IBAN BE83 0910 0022 1715, BIC GKCCBEBB 
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Vergunning voor een aanvraag tot verkavelingswijziging (formulier V) 

Gemeentelijk dossiernummer: V/2016/101 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door JMA GROUP NV, met als adres 
Nijverheidslaan 4 A 8560 Gullegem , ontvangen. 

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 19/07/2016, werd ontvangen op 19/07/2016. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22/07/2016. 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 8770 Ingelmunster, Broekhoek - Vaartstraat zn en met 
als kadastrale omschrijving INGELMUNSTER, sectie C, nr(s) 0782V 

Het betreft een aanvraag tot het wijziging verkaveling - nieuw lotB1. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake 
geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de 
uitvoeringsbesluiten. 

Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op 4/11/2016. Het advies is voorwaardelijk gunstig. 

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden opgenomen in 
voorliggende beslissing: 

• De hoofdbestemming moet wonen zijn, in het bijzonder moet deze bestemming meer dan 
50% van de vloeroppervlakte hebben. 

• Verplicht te realiseren nevenbestemming moet minstens 30% van de vioeropperviakte een 
buurtondersteunenede invulling krijgen. 

• De voorgestelde buurtondersteunende functies zoals fitness, kleinhandel en horeca worden 
uit de vergunning gesloten. 

• Advies van de VMM na te leven 
• Advies van Aquafin na te leven 
• Alle voorwaarden van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning na te leven. Deze luiden als 

volgt: 
• De voorschriften als volgt aan te vullen en/of te vervangen: 

o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.4 Bouwvolumes en gebouwen 
>hoofdgebouwen 
— in bouwblok BB3 is eveneens een hellend dak toegelaten, in geval van een 
hellend dak bedraagt de dakhelling maximum 45 0 . 

o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.4 Bouwvolumes en gebouwen 
>bijgebouwen 
— de bouwhoogte bedraagt maximum  3 m en heeft een verplicht plat dak 
— in het bijgebouw wordt ingeplant op een afstand van minder dan 1 m van de 
perceelsgrenzen is het akkoord van de aanpalende buur nodig. 

o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.6 Ruimtelijk voorkomen en 
verschijningsvorm 
— in geval van gekoppelde/geschakelde bouwvolumes dient de aanvraag te 
gebeuren voor het volledige geschakelde volume en de bijqebouwen,  ni. voor het 
bouwblok BB1 per woning, voor bouwblok B02 per 4 woningen en voor bouwblok 



BB3 per 2, 3 of 7 woningen, afhankelijk van de wijze van schakelen. Meerdere 
volumes kunnen ook gezamenlijk aangevraagd worden. 

• De verkavelingsovereenkomst tussen gemeente en verkavelaar na te leven 
• Advies van Infrax na te leven 
• Advies van Waterwegen en Zeekanaal na te leven 
• Advies van IOED RARAR na te leven 
• Advies van Onroerend Erfgoed na te leven 
• Advies van Aquafin na te leven. 
• Advies van de VMM na te leven. 
• Advies van de Watergroep na te leven 
• Advies van Eandis na te leven 
• Buiten de in het uitrustingsdossier voorziene reliëfwijzingen zijn geen bijkomende 

reliëfwijzigingen toegelaten. 
• De wegenis en bijhorende groenzones worden ingeschakeld in het openbaar domein en de 

eigendom van de in de aanvraag aangegeven openbare wegen, groenzones, 
aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen, 
zullen vrij en onbelast en zonder kosten afgestaan worden aan de gemeente op een door 
haar vast te stellen datum en in elk geval bij de oplevering van de werken. De 
grondoverdracht geschiedt volgens het verkavelingsplan nr. 3/3 zoals bij de aanvraag 
gevoegd. 

Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
De gemeente is ontvoogd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet worden 
ingewonnen. 

Openbaar onderzoek 

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 29/07/2016 tot 27/08/2016 volgens de regels vermeld in het 
uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Er werden 1 bezwaarschriften ingediend. 
De bezwaarschriften handelen over : 
Gelet dat er 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend, gekend onder ref. V/2016/101_BZ_1; 
Overwegende dat het bezwaar onder ref. V/2016/101_BZ_1, de volgende opmerkingen of bezwaren beschrijft: 

1 De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft enkel en alleen tot doel om het gebouw dat diende als 
burelen voor de verdwenen betonfabriek alsnog ene vorm van rechtszekerheid te bezorgen. 
Het is een spijtige zaak dat voor een gebouw dat illegaal werd opgetrokken en dus een bouwovertreding inhoudt, 
het college van burgemeester en schepenen via het instrument voor een aanvraag voor wijziging van een 
verkaveling, nu beroep doet op de buren om een fiagrant bouwmisdrijf te regulariseren. Het is aan de overheid zelf 
om dit misdrijf op te ruimen. Het zijn niet de buren die overheid moeten spelen. Er is nooit enige vergunning 
verleend voor dit gebouw. 
Het nieuwe project in de Broekhoek zou er alleen maar beter bij worden mocht dit storende gebouw waaraan men 
een nepfunctie wil toekennen, verwijderd wordt.' 

Overwegende dat het bezwaarschrift tijdig werd ingediend. 
Overwegende dat het hier om een verkavelingswijziging gaat, waardoor al de aanpalende eigenaars werden 
aangeschreven volgens de gebruikelijke procedure van het openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek 
hebben derden de mogelijkheid om opmerkingen of bezwaren in te dienen waaruit kan blijken dat de voorgestelde 
bestemming en bijhorende inrichtingsvoorschriften al dan niet inpasbaar zijn in de omgeving. De vaststelling dat 
het college en burgemeester en schepenen de buren aanschrijft om een flagrant bouwmisdrijf te regulariseren is 
dan ook foutief geïnterpreteerd. Het is inderdaad aan de overheid zelf om hierover een uitspraak te nemen, 
Overwegende dat er geen stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend voor het bestaande gebouw. Op de 
luchtfoto van 1990 is reeds een gebouw waarneembaar. Op de luchtfoto van 2000 is te zien dat een ander gebouw 
werd opgericht op dezelfde locatie. Voor de plaatsing van dit gebouw werd tot op heden geen klacht ingediend of 
een PV opgemaakt. Hieruit kunnen we afleiden dat dit gebouw geen noemenswaardige hinderlijke impact 
teweegbrengt tegenover de omgeving. 
Overwegende dat de verkavelingswijziging op deze locatie een nieuw gebouw toelaat met als hoofdbestemming 
een buurtondersteunende functie die de draagkracht van de woonomgeving niet overschrijdt (zoals een 
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ontmoetings-, vergaderplaats, fitness, kinderopvang, bergplaats, kantoor). Bij deze functie kan een 
woongelegenheid worden gekoppeld. 
Overwegende dat het nieuwe gebouw zich op minimaal 3m van de perceelsgrens moet worden ingeplant en een 
bouwhoogte mag hebben van maximaal 2 bouwlagen. 
Overwegende dat het ingediend bezwaar enkel gaat over het niet vergunde bestaande gebouw. Er worden geen 
opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de voorgestelde functie en inrichtingsvoorschriften. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt in : 
Het bezwaarschrift met ref. V/2016/101_BZ_1 wordt ontvankelijk en ongegrond bevonden. 

Externe adviezen 

Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan AQUAFIN. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 
10/08/2016. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan De Watergroep. Er werd een gunstig advies ontvangen op 10/08/2016. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan EANDIS. Er werd geen advies ontvangen binnen de gestelde termijn. Er 
wordt verwezen naar het advies van de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan INFRAX. Er werd een gunstig advies ontvangen op 5/09/2016. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan TELENET. Er werd een gunstig advies ontvangen op 5/09/2016. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan VMM - afdeling Water Hoofdbestuur. Er werd een voorwaardelijk gunstig 
advies ontvangen op 11/08/2016. 
Op 22/07/2016 werd advies gevraagd aan Waterwegen en Zeekanaal N.V. Afdeling Bovenschelde. Er werd een 
gunstig advies ontvangen op 31/08/2016. 

Erfdienstbaarheden en wegaanleg 

De wegenaanleg werd reeds vergund in de oorspronkelijke aanvraag. Deze aanvraag tot verkavelingswijziging wijzigt 
niets aan deze wegenis. 

Toetsing aan de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, andere regelgeving en 
regels rond ontbossen 

Liaging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften  
De Deputatie heeft op 18 maart 2010 het gemeentelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan Gentstraat Noord goedgekeurd. 
Volgens het plan is het betreffende perceel gelegen in de zone 4: zone voor reconversieproject met de 
onderliggende deelzones nl, bouwvrije zone, zone voor eengezinswoningen, zone voor een- of 
meergezinswoningen, zone voor meergezinswoningen onder de vorm van stapelbouw, indicatieve deelaanduiding 
voor woonerf en in overlay de in- en uitrit voor ondergrondse parking en de fiets- en voetgangersdoorsteken. 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag  
De voorschriften van het RUP zijn van toepassing. 

Overeenstemming met dit plan  
Het voorstel voldoet niet aan deze voorschriften. 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen  
Art. 4.4.1. §1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan 
op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de 
afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. 

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft: 
10 	de bestemming; 
2° 	de maximaal mogelijke vloerterreinindex; 
3° 	het aantal bouwlagen. 

Het RUP voorziet: Het ontwerp voorziet: 
• Hoofdbestemming: wonen (70%) • Wonen ondergeschikt aan 
• Nevenbestemming: vrije beroepen, diensten 

en kantoren (30%) 
buurtondersteunende functie 
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VERORDENINGEN 
Gemeentelijke verordeningen  
Gemeentelijk stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit van 26 mei 2011. 
De verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen van 17 
december 2013. Deze verordening is niet van toepassing op de aanvraag.. 

Provinciale verordeningen  
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten van 23 juli 2008. 
De verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 

Gewestelijke verordeningen  
Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997. De verordening is niet van 
toepassing bij deze aanvraag. 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. Deze verordening is niet 
van toepassing op deze aanvraag. Deze verordening zal wel worden toegepast bij de effectieve 
stedenbouwkundige aanvraag 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden 
voor dergelijke verblijven van 8 juli 2005. De verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 4 juni 2009. 
De verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 

ANDERE ZONERINGSGEGEVENS 
Volgens het zoneringsplan is het verkavelingsontwerp deels gelegen binnen centraal gebied, het overgrote deel 
van de verkaveling is niet ingekleurd. Hiervoor werd advies gevraagd aan Infrax. 

BOUWKUNDIG ERFGOED 
Door de ruime oppervlakte van de verkaveling werd advies gevraagd aan IOED — RADAR en aan Ruimte en 
Erfgoed West - Vlaanderen, Onroerend Erfgoed. 

RICHTLIJNEN EN OMZENDBRIEVEN 
Niet van toepassing. 

HISTORIEK 
1964/80 — 078.565/64 — vergunning 09/09/1964 - oprichten betonfabriek met burelen 
1990/159 — vergunning 21/12/1990 - aanleggen verharde weg van 6m breedte en aanbrengen zand-aanvulling tot 
op niveau -0,85m- 
1991/31 — 8/36007/326/3 — vergunning 18/3/1991 - bouwen van een weverij en burelen 
1995/109 — vergunning 07/09/1995 — uitbreiden bestaand bedrijf met stapelplaats 
1995/152 — vergunning 27/12/1995 — plaatsen gevelsteen rond bestaand bureelgebouw 
1999/38 — vergunning 15/04/1999 - uitbreiding bestaande loods en verfraaien van voorgevel loods 
2002/7 - 8.00/36007/1262.1 — vergunning 6/8/2002 - aanleggen collector Ingelmunster-Izegem, project 96.548 A 
lot 1 en rooien van bomen 
2003/67 - 8.00/30000/300.1 — vergunning 17/2/2005 - aanleggen collector RWZI (Ingelmunster - Izegem) lot 2 - 
projectnummer 96.548 B 
2007/10 — vergunning 2/3/2007 — slopen van een bestaand bedrijfsgebouw 
2013/165 — vergunning 02/12/2013 — slopen van industriegebouw 
2014/172 — vergunning 16/3/2015 - bouwen van een appartementsgebouw met 20 woonunits en 3 handelsruimtes 
met parkeerkelder 
V/2015/29 — vergunning 03/08/2015 — verkavelingsaanvraag voor 47 kavels voor open, halfopen en gesloten 
bebouwing en 5 kavels voor meergezinswoningen. 

MER-SCREENING 
De aanvraag valt onder de project-m.e.r.-screeningsplicht, in het bijzonder onder 10b van bijlage III. De 
bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnota houdt rekening met de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag. Er wordt 
aangetoond: 
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• dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de discipline bodem en 
grondwater, daar om omliggende bebouwing op voldoende afstand is gelegen van de uit te graven 
grond. Er wordt eveneens rekening gehouden met gewestelijke verordening inzake hemelwater. 

• dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de discipline mens-
mobiliteit. Een deel van de verkaveling ontsluit via de Handelstraat (blok A5) het overige deel ontsluit 
via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de Kanaalstraat. Voor de trage weggebruikers is 
doorgaand verkeer mogelijk tussen Kanaalstraat en Handelstraat, voor gemotoriseerde voertuigen is dit 
niet mogelijk. Er worden ook trage verbindingen aangelegd die voor de voetgangers en fietsers een 
doorsteek maken van het projectgebied naar het jaagpad langs het kanaal. De goede 
ontsluitingsmogelijkheden van de verkeersgeneratie van deze verkaveling is niet van die omvang dat 
ingrepen aan de omliggende infrastructuur zich opdringen. 

• dat er geen significante effecten te verwachten vallen ten aanzien van de discipline opperviaktewater, 
daar op het toekomstig over te dragen weg voorzien is van een gescheiden rioleringsstelsel. Het 
hemelwater wordt aangesloten op een bufferwadi, er worden zoveel mogelijk waterdoorlatende 
verhardingen voorzien (trage verbindingen) of voldoende groenzone waarin het water kan infiltreren. 

• dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de disciplines lucht, 
geur en klimaat. Het gaat om de realisatie van een woonontwikkeling waardoor de invloed op de 
aspecten lucht, geur en klimaat minimaal zijn. 

• dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de disciplines geluid, 
trilling, licht en straling. Tijdens de aanlegfase zijn geluid, trillingen, licht en stralingen te verwachten 
en zijn van tijdelijke aard. In de realiseerde fase zijn de aspecten geluid, trillingen en stralingen te 
verwaarlozen. De ontwikkeling van een nieuwe woonomgeving gaat gepaard met het voorzien van de 
noodzakelijke verlichting. Nieuwe verlichting moet steeds voldoen aan de principes van neerwaartse 
lichtstroom, minimaal doelgebied, minimale luminantie en minimale gebruiksperiode; 
dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de disciplines 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, daar in het gebied geen beschermde of geklasseerde 
gebouwen zijn opgericht. De projectzone bevindt zich op voldoende afstand van de beschermde 
monumenten zoals de kerk, Kasteel, Kasteelpark en herberg `Kapelhor. Voor de archeologische 
toestand werd advies gevraagd aan de bevoegde instantle. 

• dat er geen significante negatieve effecten te verwachten vallen ten aanzien van de discipline fauna en 
flora, daar het gebied niet gelegen is in een Habitatrichlijngebied, VEN-gebied, natuurgebied, 
vogelrichtlijngebied of bosgebied. In het project wordt voldoende aandacht gegeven aan groen door 
aanplant van bomen, struiken, grasvelden die een verbreding van de corridor vormt 

Gezien de omvang van de aanvraag kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke milieugevolgen. 

NATUURTOETS 
Het voorgenomen plan ligt op ruime afstand van een VEN-gebied en brengt geen negatieve gevolgen aan de 
natuurwaarden in het projectgebied. 

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS, DE OMGEVING EN DE MNVRAAG 

De verkavelingswijziging voorziet een bijkomend lot, n1 B1. Aan de wegenis en overige loten van de oorspronkelijke 
aanvraag worden geen wijzigingen voorzien. Lot B1 is bedoeld om een gebouw op te richten die geschikt is voor 
een buurtondersteunende functie die de draagkracht van de woonomgeving niet overschrijdt. Volgens de 
vooropgestelde voorschriften dient minimaal 70% van de gelijkvloerse bouwlaag te worden ingenomen door deze 
functie. Bij deze functie kan een woongelegenheid worden voorzien. Deze functie kan worden uitgevoerd binnen 
het bestaand gebouw, maar bij afbraak en nieuwbouw dienen nieuwe afstandsregels te worden gerespecteerd. 
Deze nieuwbouw dient zich te bevinden op minimaal 3,0m van de westelijke perceelsgrens. Het bouwkader van 
21,0m op 7,0m kan voor 100% bebouwd worden met een gebouw met twee bouwlagen met verplicht plat dak. De 
omgeving is ten noorden gekenmerkt door het kanaal Roeselare — Leie met bijhorend jaagpad, ten zuiden 
gekenmerkt door open eengezinswoningen en ten westen gekenmerkt door eengezinswoningbouw en het 
restaurant 'Goed ter Couteren'. 

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

De voorgestelde buurtondersteunende functie werd reeds aangehaald in de oorspronkelijke verkaveling, maar toen 
werd aan het gebouw een uitdovend karakter toegekend. Deze oplossing zorgt echter voor rechtsonzekerheid. 
Bovendien is de locatie geschikt voor een buurtondersteunende functie. Door een bouwkader te voorzien met 
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bijhorende inrichtingsvoorschriften wordt voor het bestaande gebouw en vervangingsbouw meer duidelijkheid 
geboden. 

Een afwijking op de verdelingspercentage van hoofd- en nevenbestemming kan in toepassing van artikel 4.4.1. 
beschouwd worden als een beperkte afwijking indien de algemene strekking van het plan wordt gevolgd. In die zin 
is het aangewezen om de voorschriften aan te passen waarbij de hoofdbestemming wonen moet zijn, in het 
bijzonder moet deze bestemming meer dan 50% van de vloeroppervlakte hebben. Daarnaast is er een verplicht te 
realiseren nevenbestemming en moet minstens 30% van de vloeroppervlakte een buurtondersteunenede invulling 
krijgen. Op die manier ontstaat een vork van 30% tot 50% aan nevenbestemming. 
Deze nevengeschikte functie kan enkel maar aanvaard worden indien deze de draagkracht van de omgeving niet in 
het gedrang brengt. Om die reden is het aangewezen om de voorschriften aan te passen waarbij fitness, 
kleinhandel en horeca uitdrukkelijk worden uitgesloten omdat deze eerder een belasting voor de buurt kunnen 
vormen dan een ondersteuning. De andere voorgestelde functies, zoals gemeenschapsvoorziening, diensten en 
kantoren zijn niet van die ingrijpende aard dat de draagkracht van deze woonomgeving in het gedrang wordt 
gebracht. 
De nieuwe voorgestelde bouwkader bevindt zich op voldoende afstand tot de westelijke perceelsgrens. Het 
bouwen van een nieuwbouw, bestaande uit twee bouwlagèn met plat, is inpasbaar in de omgeving en bijgevolg 
ruimtelijk te aanvaarden. De aanvraag tot verkavelingswijziging is door bovenstaande redenen ruimtelijk te 
aanvaarden en in overeenstemming met de goede ruirntelijke ordening, mits de opgelegde voorwaarden na te 
leven en mits er rekening wordt gehouden met de adviezen van de verschillende adviesinstanties. 
De vooropgestelde voorschriften werden van de overige loten werden niet aangepast volgens de verleende 
vergunning van 3 augustus 2015. Daarom is het ook aan te raden om in de vergunning de voorwaarden van de 
oorspronkelijke vergunning te herhalen en op te leggen. 

Watertoets 

Voor de aspecten gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater wordt verwezen naar 
het advies van de waterbeheerder. 

Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod 
Niet van toepassing. 

Bijgevolg beslist het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 7/11/2016 het volgende: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de aanvrager. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

• De hoofdbestemming moet wonen zijn, in het bijzonder moet deze bestemming meer dan 
50% van de vloeroppervlakte hebben. 

• Verplicht te realiseren nevenbestemming moet minstens 30% van de vloeroppervlakte een 
buurtondersteunenede invulling krijgen. 

• De voorgestelde buurtondersteunende functies zoals fitness, kleinhandel en horeca worden 
uit de vergunning gesloten. 

• Advies van de VMM na te leven 
• Advies van Aquafin na te leven 
• Alle voorwaarden van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning na te leven. Deze luiden als 

volgt: 
• De voorschriften als volgt aan te vullen en/of te vervangen: 

o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.4 Bouwvolumes en gebouwen 
>hoofdgebouwen 
— in bouwblok BB3 is eveneens een hellend dak toegelaten, in geval van een 
hellend dak bedraagt de dakhelling maximum 45°. 

o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.4 Bouwvolumes en gebouwen 
>bijgebouwen 
— de bouwhoogte bedraagt maximum 3 m en heeft een verplicht plat dak 
— in het bijgebouw wordt ingeplant op een afstand van minder dan 1 m van de 
perceelsgrenzen is het akkoord van de aanpalende buur nodig. 
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o Artikel 2 — zone voor eengezinswoningen: 1.2.6 Ruimtelijk voorkomen en 
verschijningsvorm 
— in geval van gekoppelde/geschakelde bouwvolumes dient de aanvraag te 
gebeuren voor het volledige geschakelde volume en de bijaebouwen, nl. voor het 
bouwblok BB1 per woning, voor bouwblok BB2 per 4 woningen en voor bouwblok 
BB3 per 2, 3 of 7 woningen, afhankelijk van de wijze van schakelen. Meerdere 
volumes kunnen ook gezamenlijk aangevraagd worden. 

• De verkavelingsovereenkomst tussen gemeente en verkavelaar na te leven 
• Advies van Infrax na te leven 
• Advies van Waterwegen en Zeekanaal na te leven 
• Advies van IOED RARAR na te leven 
• Advies van Onroerend Erfgoed na te leven 
• Advies van Aquafin na te leven. 
• Advies van de VMM na te leven. 
• Advies van de Watergroep na te leven 
• Advies van Eandis na te leven 
• Buiten de in het uitrustingsdossier voorziene reliëfwijzingen zijn geen bijkomende 

reliëfwijzigingen toegelaten. 
• De wegenis en bijhorende groenzones worden ingeschakeld in het openbaar domein en de 

eigendom van de in de aanvraag aangegeven openbare wegen, groenzones, 
aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen, 
zullen vrij en onbelast en zonder kosten afgestaan worden aan de gemeente op een door 
haar vast te stellen datum en in elk geval bij de oplevering van de werken. De 
grondoverdracht geschiedt volgens het verkavelingsplan nr. 3/3 zoals bij de aarovraag 
gevoegd. 

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
Er zijn geen lasten verbonden. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art. 4.7.19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing 
wordt binnen een ordetermijn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan [het 
departement]. [Het departement ontvangt ook een afschrift van het vergunningendossier, behalve als het over de 
vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.] 

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens 
bezorgd aan: 

1° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid; 

2° de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt. 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen 
moeten overmaken aan [het departement] omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde 
handelingen of de eenvoud van het dossier. 

[§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een 
periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager 
brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, 
zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. 
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn 
van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen. 
De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in 
artikel 4.7.21, §2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.] 
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§3, Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien 
een administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, 
§2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid. 

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur 
van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt 
van de vergunning. 

Beroepsmogelijkheden 
Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie 
van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de 
aanvraag in haar volledigheid. 

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 
10 de aanvrager van de vergunning; 

2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; 

30 procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten; 

[4° de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de gevallen, 
vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

50 de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap waartoe de 
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat de 
instantie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.] 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: 
10 voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de 

kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend; 

2° [voor wat betreft het beroep ingesteld door de leidend ambtenaar van het departement of door de leidend 
ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen 
krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid: de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 
4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;] 

30 voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na [de startdatum van de] 
aanplakking. 

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de 
aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de 
indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs 
bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college. 

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid 
vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep 
gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie. 

§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan [het 
departement]. 
(gew. dec. 4/4/2014) 
§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan 
de deputatie, en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift. 
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§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening 
van de beroepsbeslissing aan de aanvrager. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 
Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt 
gedagtekend en bevat: 
1° 	de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn 
telefoonnummer en mailadres; 
2° 	de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van 
deze beslissing; 
3° 	een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 
Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse 
hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een 
omschrijving van deze hinder of nadelen. 
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen 
welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. 
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van 
de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste 
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of 
afdruk van de bestreden ultdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden 
stilzwijgende vergunningsbeslissing. 
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een 
stilzwijgende weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de 
indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd 
ingediend evenals een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in 
artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is. 
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde 
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is. 
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging 
toegevoegd. 
Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van 
het beroep in staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur 
toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin 
wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare 
ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het 
beroep. 
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. 
De overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. 
De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de 
afschriften van het beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, 
indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake 
auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt. 

Verval van de vergunning 

Art. 4.6.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van 
bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer: 

10 binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van 
erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 
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Voor de toepassing van het eerste lid: 

1° wordt rnet verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts 
één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 

2° komt de [verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht] van de 
verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; 

3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking. 

[Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.] 

§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande 
gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: 

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is 
overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen 
betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1; 

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot 
registratie van de in §1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de 
kavels; 

30 binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot 
registratie van de in §1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

[Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de 
verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.] 

§3. [...] 
(§3 is vernietigd ingevolge het arrest 145/2013 van het Grondwettelijk hof, verbeterd ingevolge beschikking van 
18/12/2013) 

§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in §1, §2 en §3, gerekend per fase. Voor de tweede 
en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de 
betrokken fase, 

§5. Het verval, vermeld in §1 en §2, 2° en 3°, en §3, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, 
verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de 
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van 
één of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, 
of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre deze door 
de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden. 

§7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege. 

[§8. De termijnen, vermeld in §§ 1 en 2, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
verkavelingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, behoudens indien de verkaveling 
in strijd is met een vóór de datum van de definitieve uitspraak van de raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.] 
(gew. dec. 4/4/2014) 
(opgeheven dec. 25/4/2014 (omgevingsvergunning). Nog niet in werking getreden en nog niet verwerkt in tekst) 
[De termijnen, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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.] 

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 
ruimtelijke ordening. 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. 

Met vriendelijke groeten, 

ir. D. RONSE 
	

K. WINDELS 
Secretaris 
	

Burgemeester 
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Ingelmunster: Aanvraag stedenbouwkundige vérgunning voor het wijzigén van een verkaveling 
nieuw lot B1, Broekhoek/Vaartstraat 

Geachte heer 

In 1.11N brief van 22 juli '16 vroeg u ons advies voor het verkrijgen van een stedenbouwkundIge 
vergunning voor het wijzigen van een verkaveling nieuw lot B1, E3roekhoek/Vaartstraat, kadastraal 
gekend als Ingelnnunster, 1 81e afdeling, sectie C, nr. 782V. 

Wij hebben geen bezwaar tegen deze Wijziging gezien er rebning werdt gehouden met onze 
erfdlenstbaarheidsZone. 

In de bijlage bezorgen wij liter Informatie een uittreksel ult ons grondlnnemingsplan 96.548. Op het 
grondinnemIngsplan zijn Innemingen in volle eigendom geel ingekleurd, ondergrondse innemingen 
blauw en wordt de erfdienstbaarheidszone ingekleurd In blauw en groen. Elke bebouwing boven de 
erfdienstbaarheldszone Is verboden omdat Aquafin de mogelijkheld moet behouden de leiding te 
onderhouden, herstellen en desgevallend te vervangen. Bovendien mogen er geen hoogstammige 
bomen geplant worden. 

Behoudens voorafgaande In t mming van Aquafin, mag bInnen de erfdienstbaarheidszone nlet 
overgegaan worden tot: 

• het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan Aquafin voorgelegd te 
worden opdat de te eerbiedigen velligheidsafstanden overeenkomstig de vereisten van elk geval 
in het bijzonder zouden bepaald worden, 

• het wijzigen van het maaiveldniveau, 
het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht > 1 T/m2, 

• het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen, 
het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, Incluls 
mechanische greaftulgen 
het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan deze die in bijhorende lijst v rmeld 
worden, 

Mastschappelijks 

Aquáfin NV, Dijkstraat 8,13-2630 AartseIaar- tel. +32 (0)3 450 45 11. fax: +32 (0)3 458 3020 www.aquafIn.be ,  BTW-plIchtige, 
onelerneminOlummer 0440 6 9 1 388,, RPR AntWerpen ,,  BNP Paribas Fortls 001-2483615-06' IBAN 13E85 , 0012 4136 1.506 ,  BIC; GEBABEBB 



Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. 

Hoogachtend 

ens 	J 	 Alain Vanden 
'Idinator Gro dbeheer 	 Hoofd J ridl 

Verder zijn zowel binnen als buiten hogerbepaalde zones alle ultgravingen of ontgrondingen, welke de 
stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin de rioolwaterzuiverings-infrastructuur zich bevindt in 
het gedrang zou kunnen brengen, eveneens verboden. 

Tevens ligt er een erfdienstbaarheld van toe- en doorgang op zulke wijze dat Aquafin, zijn aann mer 
en hun personeelsleden of agenten altijd de installatie zal kunnen bereiken voor het toezicht, 
onderhoud, en de eventuele herstelling incluis vervanging ervan. 

Indien het maaiveldniveau gewijzigd wordt, moeten de deksels van de inspectieputten op uw kosten 
verhoogd worden. Voor deze werken verwijzen wij integraal naar het standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw en bijkomende besteksbepalingen uit 'Aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 
250 dat strikt gevolgd moet worden. Voor deze bijkomende besteksbepalingen verwijzen wij naar de 
typetekeningen in bijlage. 

Algemeen willen wij nog stellen dat indien men wenst aan te sluiten op onze leidingen, dit apart en 
schriftelijk dient te worden aangevraagd bij onze dienst Grondbeheer. 

Maatschappelijke zetel: 

Aquafin NV, Dijkstraat 8, 8-2630 Aartselaar- tel, +32 (0)3 450 45 11 ,  fax: +32 (0)3 458 30 20 - www.aquafin.be  BTW-plIchtige, 

ondernerningsnummer 0440 691 388, RPR Antwerpen BNP Parlbas Fortis 001-2483615-06' IBAN 8685 0012 4836 1506' ,  BIC: GEBABEBB 
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heraanleg idem als bestaande oppervtakte vber opbreak 

wapening el - BE500 
rondom, min overlapping = 
400 rnm 

10 
7 	Air/ 	 0 

ter plaatse te storten 
betonkader 

41 
4 	 V 

\\\ 	• 
aanvulling met 
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Lijst van toegelaten bomen en struiken 

Acer campestro Veldesdoorn Erable charnpélre 
Alnus glutinosa Zwarte Els Aune glutineux 
Amelanchier Krentenboom Amelanchier 
Berberis f3erberis zuurbes Epine vinette 

Bouleau verruqueux Betula verrucosa Witte berk 
Comus sangulnea Komoeije 

Dwergmispel 
Cornouiller 	ai • uin 

Cdtoneaster horizentalls 
Corylus avellana Hazelaat• Noisetie 
Crataegus oxyacantha Meldoorn Aubépine  

Fusain d'Europe  
Lierre 

Evonymus Europea Kardinaaismuts 
Klimop Hedera Hellx 

Ilippophae rhamnokies Duindoorn Argousier des Dunes 
Troëne  
Chèvrefeuille 

Ligustrum vulgare Liguster 	  
Kamperfoelle Lonicera perichyrnenum 

Malus sylvestris Laagstarn appel 
Spireas  
Laagsstam pruim  
Druifkers 

Pommier 
Spirée 
Prunier  
Merisler 

Physpcarpus opulifollus _ 
Prunus Domestica 
Prunus Padus 
Prunus spinosa Sleedoorn Pruneilier 
Pyrus communis Laagstarn peer  

Uniboom 
Poirier 
Bourdaine Rhamnus Fianqula 

Rhamnus catharica W gedoorn 
Fluweelboorn  

N rprun purgatif 
Rhustyphina 
Robinia pseudoacacia 
Bolacacia 

Gewone acacia flobinier faux acacia 

Rosa canina H ridsroos doornen EIdntIer  
Salix arnygdalina et auri Amandelwlig 

Katjeswilg 
Saule do e 
Saule marsault Salix caprea 

Salix cinera Grijzowilg  
Bitt rwilg 

Saule cendré 
Saule pourpre Sallx purpurea 

Salix repens Kruipwlig 	  
RozemarkL 	 
Vlier 
Meelbes 

Saule rampant 
	 Rornarin 

Sureau noir 
Sorbier des Oiseleurs 

Salix rosmarinifolia 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Symphoricarpus Sneeuwbes Symphorine 
Viburnum opulus Gewone sneeuwbal Viorne obier 
Thuja occidentalis LeVensboom Thuya d'Occident 

Maatschappelijke zetel, 

Aquafin NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar. tel, +32 (0)3 450 45 11 r>  fax +32 (0)3 45830 20' ,  www.aquafin.be  BTW-plichtige, 

ondernerningsnummer 0440 691 388, RPR Antwerpen. BNP Parlbas Fortis: 001-2483615-06^ IBAN 13E85 0012 4836 1506 BIC: GEBABEBB 
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Dubbel van het plan dat werd 
meegegeven naar de notaris. 
dd. .,1 Q9.J,iÇQI 

25.03,2004 
13.11.2003 
08.10.2003 
18.06.2003 
25.04,2003 
28.01.2003 
27.09,1999  
22,10,1998 

Datum 

wijziging inneming nr,3 
dé initief stel 
Indlenen 4e proefstel 
Indienen 3e proefstel  
Indienen 12e proe s el 
Indienen ié iroefstel 
Aanpass ngen vIg vers1 g vergaderin 20/08/99 
Ontwerpfasë 1 

Fistoriek 

Provincie 	WEST 	VLAANDEREN 
Gemeente/Stad 	INGELMUNSTER/IZEGEM 

Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar 
Tel, 1 03/ 450 45 11 
Fax. i 03/ 458 30 20 

Projectnummer 96.548B 
rojectnoam :C .OLLECTOR RWZI INGELMU 

IZEGEM 

Titel 	GRONDINNEIVINGSPLAN 
Inneming nr.1 t.e.m, Inneming nr.4 

ummer 

96.548B/1 
00-3-5.1/10 
voor NV Aquafin 
Gezien en 
goedgekeurd 

W. Vander Donck — 
Co5rdinator 
Grondverwervingen 

Studleburedu 
DEMEY b.v.b.a. 

(1 
Beversesteenweg 314 
8800 Roeselare 
Tel.(051)20 59 41 
Fax,(051)24 1B B6 
E—mall: studiebureau'Memey.be 

lr. F. DEME 
zaakvoerder 

Gezien en 
Goedgekeurd 
om te worden 
bijgevoegd 
bij het 
min. besl. nr . 

Vloams Minister 
van Leefmilieu, 
Landbouw en 
Ontwikkelings—
sam en werking 

L. Sanrien 

Schaal: 

1/500 

Opp.: 

0.73m2 

02.42 
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Vlaamse Overheid 

Koning Albert II — laan 20 bus 16 

1000 BRUSSEL 

T 02 214 21 11 
F 02 553 21 05 
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College van burgemeester en schepenen 

Oostrozebekestraat 4 

8770 INGELMUNSTER 

Betreft: Advles over de verkavellngsvergunning met betrékking tot wijzigIng verkaveling - nieuw lot B1 te Ingelmunster. 

Aanvrager: JMA Group NV 

Geachte heer; 
Geachte mevrouw, 

Onder verwijzIng naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd 
onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Deze 
adviesverlening geldt voor het domein grondwater in ultvoering van artIkel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 20 juli 2006. 

De locatle te Ingelmunster, Afd, 1, SectIe C , nr(s) 0782V Is volgens de watertoetskaarten mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als 
gevolg van veranderingen in Infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in 
grondwaterstroming. 

De aanvraagomvat'wijziging verkaveling nieuw lot 81. 

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de 
verkaveling met wegenis minstens voldoetaan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 
inzake hemelwaterputten e,a. (GSV). Deze verordening legt op dat altijd en overal geïnfiltreerd dient te worden 
tenzij wordt aangetoond dat dit niet haalbaar is. 
Er is bij deze aanvraag geen rioleringsplan ingediend waardoor we de voorwaarden betreffende de GSV niet 
kunnen controleren. Er moet voldaan worden aan de voorwaarden uit de GSV. V. 

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen in gebruik voor een 
openbare dienst en dit volgens artIkel 4 van het besluit houdendé nadere regels Inzake duurzaam gebruik van 
Vanaf 1 januari 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen in gebruik voor een 
openbare dienst en dit volgens artIkel 4 van het besluit houdendé nadere regels Inzake duurzaam gebruik van 

Vb:Ind7.ren 
Is mIlleu aiaiai3pagina ivari 3 



rn 

pesticiden. De wegenis die overgedragen wordt, moet dus op een efficiënte manier pesticidenvrij beheerd 
kunnen worden. 
De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones'op een efficiënte manier 
pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via http://www ,zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp,  

Aanvullend willen we er reeds op wijzen dat de individuele woningen overeenkomstig onderstaande 
aandachtspunten moeten ontworpen worden: 

• hemel- en afyalwater moeten gescheiden worden aangesloten d.m.v. kleurcodering op RWA riolering 
(regenwaterafvoer - blauw) resp. DWA riolering (droogweerafvoer - rood/bruin); 

• de afwatering moet voldoen aan de GSV; 
• per woning moet een hemelwaterput worden aangelegd; 
• hergebrulk van hemelwater uit de hemelwaterputten is verplicht; 
• verharde oppervlakken voor opritten en parkings worden bij voorkeur waterdoorlatend aangelegd of 

wateren af naar de onverharde randzones. 

We wijZèn erop dat er een beschrijvend bodemonderzoek is opgemaakt, Een beschrijvend bodemonderzoek 
wordt opgemaakt als er aanwijzingen zijn voor ernstige verontreiniging bv. door calamiteiten of door activiteiten 
op het perceel. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging wordt daarbij onderzocht en de Mogelijke 
blootstelling van mens. en milieu wordt in kaart gebracht. Ook wordt bekeken of er voorzorgsmaatregelen en 
/of gebruiksbeperkingen dienen genomen te worden. Er moet tijdens de werken (afgravingen, bemalingen,...) 
dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het 
beschrijvend bodemonderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag, 

BESLUIT 

Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en 
beginselen van het decreet integraal waterbeleid met betrekking tot het aspect grondwater indien rekening 
wordt gehouden met volgende voorwaarden: 

• Er moet voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd in de GSV. 

Bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraa I 
waterbeleid: 

• Er moet tijdens de werken rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die 
zijn opgenomen in het beschrijvend bodemonderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in 
de aanyraag; 

• de aanleg van riolering moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van Vlarem II en de code van 
goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen; 

• de voliedig gescheiden aansluiting moet uitgevoerd worden conform art. 6.2.2.1.2 § 3 van Vlarem II. 
• er geldt èen verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen in gebruik voor een openbare dienst. 

Vlaanderen 
is rnilieu pagina 2 van 3 



Met vriendelijke groeten, 

Gelleve, conform artn<el van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 inzake de watertoets, een 
afschrift van uw beslissing te bezorgen aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer binnen de 10 
kalenderdagen na het nemen van de beslissing. 

Om de adviesverlening vlotter te laten verlopen verzoek lk u om in de toekomst alle adviesvragen in "het kader 
van de watertoets gerieht aan VMM, ongeacht of het gaat over grond- of oppervlaktewater aspecten, op te 
sturen naar het volgende adres: 

VMM afdeling Operationeel Waterbeheer 
Koning Albert11—laan 20 bus 16 
1000 Brussef 

Mag ik u vragen om dit bericht door te geven aan de personen, diensten en besturen die binnen uw organisatie 
actief zijn bij het afleveren van vergunningen en het aanvragen van wateradviezen, 

Ais Van den Belt 
Diensthoofd Dlenst Grondwater en Lokeal Waterbeheer 

wateei 
W■ 106 pagina 3 van 3 

  





College van Burgemeester en Schepenen 

van en te 

8770 Ingelrnunster 

De Watergroep 
WATER. VANDAAG EN MORGEN, 

i,o. Dirk Goe4 I 
afdelingsadv 

ir, Paul S 
provinci 

F 

G E 

AUG 2016 

uw kenmerk 	 ons kenmerk 	 Kortrijk 

36007/6039/V/2016/101 	10/75/627-218/16-0/ir‘ 2)  5-8-2016 

provinciale directie 	Contact 

distributie 	 Lesley Lecluyse - 056/23.17.73 
lesley.lecluyse@dewatergroep.be  

Betreft:Ingelmunster: Kanaaistraat, nabij Handelstraat 
Verkaveling Kanaalhof 

Geacht College, 

Naar aanleiding van uw brief dd. 22-07-2016, delen wij mee dat deze verkaveling reeds ultgerust is 
met het watervoorzieningsnet. 
De Watergroep zal geen kosten aanrekenen aan de verkavelaar, voor zover ter hoogte van de 
verkaveling geen wegen- en rioleringswerken gebeuren die een aanpassing vereisen van onze 
installaties. 

Met bijzondere hoogachting, 

Namens De Watergroep, 

(( 
De Watergraep Vleamse Maatschappij voor Watervoarzlening CV(3A P  

ProvInclale dlrectle Wesl -Vlaanderen • Roggelaan 2 o 8500 Kortrijk ø  tel .1-32 56 23 17 11 o fax +32 56 23 17 50 

info,west.vlaanderen@dewatergroeple 9  www.dewatergroeple o BTW BE 0224 771 467 o RPR Brussel 



Con espondentieadres: 
Netaanteg Private Verkavetingen 
Liersesteenweg 4 
2800 Mecheten 

2 7 Or) 
LLI 

College van Burgemeester en Sonepenen 
van en te 

8770 Ingelmnster 

uw berlcht van 	 uw kenmerls 

05/0912016 	 36007/6039/V/2016/101 

contactpersoon 

Danlel Aerts 	 verk v lint * lo 	( )upl," 

ons kenmerk 	datum 

1099640 	 22/09/2016 

telefoon 	 Fax 

015 33 54 80 	015 33 37 17 

Project te Kanaalstraat, te Ingelmunster (Actualisatie 3 blokken) 
3 lot(en), kadastraal gekend als Md. 1, sect C, nr(s) 720c4, 720d4, 
Projectnummer: 1099640 (Sleuf aangeboden door verkavelaar) 

Geacht College, 

In de bijlage vindt u een kopie van onze offerte aan de verkavolaar. 

Wij hopen u hIermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

Kris Ons 
Tetenet Nétaanteg 
http://www,telenet.be/neteanlee  

Telenet Maatschappelilke zetel; Telenet BV13A, Llersesteenweg 4 2800 Mechelen, Belglurnlwww,telenet,be 
BTW BE0439,840.8571RPR Méchelen 0439.840,847 1Klantendienst Tel +32 (0)15 66 66 061 Fax +32 (0)15 67 67 67 





CorKs,spondentleadres: 
Netaanteg Private Verkavelingen 
Lieresteonweg 4 
2800 Mechelen 

JMA Group NV 
Nijverheidsiaan 4A 
8560 Gullegem 

uw berIcht van 	 uw konmerk 	 ons kenmerk 	datum 

05109/2010 	 36007/0039N12016/101 	 1099640 	 22/09/2018 

contactporsoon 	 e-mail 	 telefooh 	 Fax 

Danlel Aerts 	 verkavellnetglelenekyoup.be 	 015 33 54 80 	015 33 37 17 

Project te Kanaalstraat, te ingelmunster (Actualisatie 3 blokken) 
3 lot(en), kadastraal gekend als Afd. 1, sect. C, nr(s) 720c4, 720d4, 
Projectnummer: 1099640 (Sleuf aangeboden door verkavolaar) 

Geachte heer, mevrouw, 

Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de percelen te 
kunnen aansluiten. 

Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelplannen. In dit bestek houden we 
rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere nutsmaatschappijen, Dit is kostenbesparend 
en beperkt de hinder. We stemmen de ultvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. 

Offerte en voorwaarden 

De kostprijs orn de percelen aansluttbaar te maken bedraagt € 218 
	

Deze off rte blijft 6 mandén geldig vanaf 
de verzendingsdatum van deze brief. 

Worden er na de start van de werken nog wijzigingen gevraagd, dan zljn de kosten voor het verplaatsen of wijzigen 
van de Telenet-Installaties ten laste van de aanvrager. 

Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Dat kan pas indien wij over alle 
noodzakelijke vergunningen beschikken en de factuur betaald is. Worden de werken niet aangevat binnen de 
geldigheldstermijn van deze offerte, dan vervallen de voorwaarden. 

Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aanslutting van de abonnees zelf. Deze kosten zijn 
ten laste van de verschillende abonnees. 



Vellpo_p van de. procedure 

Wij bezorgen u een factuur van zodra wij uw ondertekende invulformulier en uw facturatiegegevens ontvangen. 
Wilt u ons deze dan ook zo snel mogelijk voor akkoord toesturen? 

Na uw-akkoord op onze offerte maken wil een ontwerpplan op basis van uw gegevens Ook dit plan sturen we u ter 
goedkeuring op. 

Na betaling van de factuur sturen we het attest Alle voorwaarden voldaani naar de gemeente éh starten wij met de 
uitvoering van de werken. 

Wordt de verkavelingsvergunning toch niet goedgekeurd, dan legt u deze weigering voor aan Telenet. Wij 
verbinden ons er uitdrukkelijk toe alle bedragen die al betaald zijn, terug te storten. 

Beschikt u over een digitale versie (dwg formaat) van het verkavelingsplan? Dit is voor ons ook handig. 
Kunt u het bestand met als referentie: "1099640" malen naar verkaveline@telenetbroup.be .  

Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan op het nummer 015 33 54 80. 

Met vriendelijke groeten, 

Kris Ons 
Telenet Netaanteg 
http://www.telenet.be/netaanleg  

Bijlage: Invulformulier voor akkoord, algemene voorwaarden 



Correspondentieadres; 
Netaanteg Privaté Vèrkavelingen 
Liersesteenweg 4 
2800 Meeheten 

College van Bu .rgé ,meesterén Schepen i  
van en te 

8770 Ingelmunster 

TVA NGEN 

05 SEP 2016 

uw bericht van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 	datum 

22107/2016 	 36007/6039/V/2016/101 	 1099640 	 1/09/2016 

contactpersoon 	 e-mail 	 telefoon 	 Fax 

Danlel Aerts 	 verkavelin 	teIehotcsbup.be 	 015 33 54 80 	015 33 37 17 

Project te Kanaalstraat, te ingelmunster (Actualisatie) 
52 lot(en), kadastraal gokend als Afd. 1, sect. C, nr(s) 720c4, 720d4, 
Projectnummer: 1099640 

Geacht College, 

In de bijlage vindt u een kopie van onze offerte aan de verkavela r. 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

Kris Ons 
Telenet Netaanteg 
http://www.telenet.be/netaanleg  

Telanot Maatschappelijke zetel; Telenet BV9A, Llersesteenweg 4, 2800 Mechelen, Belglum IWww.telenet.be  
BTW BE0439.840.857I RPR Mechelen 0439.840,8471 Klantendlenst Tel +32 (0)15 66 66 66 l Fax +32 (0)15 67 67 67 



Corr'espondentieadres: 
Netaanteg Private Verkavelingen 
Liersesteenweg 4 
2800 MeCheten 

JMA Group NV (Jan Romel) 
Nijverheidslaan 4A 
8560 Gullegern 

uw bericfit van 	 uw kenmerk 	 ons kenmerk 	datum 

22107/2010 	 3600716030N/20161101 	 1009640 	 1/00/2016 

contactpersoon 	 e-mail  

Daniel Aerts 	 verkevekngOteleneturouplo 	 015 23 6480 	015 33 37 17 

Project te Kanaalstraat, te Ingelmunster (Actualisatie) 
52 lot(en), kadastraal gekend als Afd. 1, sect. C, nr(s) 720c4, 720d4, 
Projectnurnmer: 1099640 

Geachte heer, mevrouw, 

Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Tolenet nodig is om de percelen te 
kunnen aansluitem 

Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelplannen. In dit bestek houden we 
rekenIng met het aanleggen van nutsleldingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend 
en beperkt de hinder. We stemmen de ultvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. 

Offerte en voorwaarden 

De kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken bedraagt 18890,17. Deze offerte blijft 6 maanden geldIg 
vanaf de verzendingsdatum van deze brief. 

Worden er na de start van de werken nog wijzigingen gevraagd, dan zijn de kosten voor het verplaatsen of wijzIgen 
van de Telenet-Installatles ten laste van de aanvrager. 

Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Dat kan pas indien wij over alle 
noodzakelijke vergunningen beschikken en de factuur betaald Is. Worden de werken niet aangevat binnen de 
geldigheidstermijn van deze offerte, dan vervallen de voorwaarden. 

Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees zelf, Deze kosten zijn 
ten laste van de verschillende abonnees, 



Verloop van de procedure 

Wij bezorgen u een factuur van zodra wij uw ondertekende invulforrnulier en uw facturatiegegevens ontvangen. 
Wilt u ons deze dan ook zo snel mogelijk voor akkoord toesturen? 

Na uw akkoord op onze offerte maken wij een ontwerpplan op basis van uw gegevens. Ook dit plan sturen we u ter 
goedkeuring op. 

Na betaling van de factuur sturen we het attest'Alle voorwaarden voldaan naar de gemeente en starten wij met de 
uitvoering van de werken. 

Wordt de verkavelingsvergunning toch niet goedgekeurd, dan legt u deze weigering voor aan Telenet. Wij 
verbinden ons er uitdrukkelijk toe alle bedragen die al betaald zijn, terug te storten. 

Beschikt u over een digitale versie (dwg formaat) van het verkavelingsplan? Dit is voor ons ook handig. 
Kunt u het bestand met als referentie: "1099640" mailen naar verkavelino(ffitelenetgroup.be .  

Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan op het nummer 015 33 54 80. 

Met vriendetijke groeten, 

Kris Ons 
Tetenet Netaanteg 
http://www.telenet.be/netaanleq  

Bijlage: invulformulier voor akkoord, algemene voorwaarden 



Waterwagen Zeekeneel NV 
weng van wkmDar,  

College van Burgemeester en 
Schepenen 
Oostrozehekestraat 4 
8770 ingelmunster 

Uw kenmerk 	 Ons kenmerk 	 Contactpersoon 	 Bijlagen 

36007/6039/V/2016/101 	AB/2016/476 	 Stefaan Herma s 	 / . 
, 

Telefoon 	 Fax 	 Email 	 Datum 	. 

09-292 12 77 	 092212 58 	 stefaan,hermansOwenzle 	2 9 Mie 2016 
Betreft Kanaal Roeselare-Lele - 

Ingelmunster 
Broekhoek Vaartstraat 	0 Sec: C 782V 
Stedenhouwkundige vergunningsaanvraag Wijziging verkaveling - nieuw lot 
B1 -jIVIA Group.NV -Jan Romel 

Geacht college 

In antwoord op uw brief van vrijdag 22 jull 2016, deel ik u mee dat het agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal NV afdeling Bovenschelde (W&Z) aan vermelde stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor het wijzigIng verkaveling nieuw lot Bi in de Broekhoek Vaartstraat (kadaster: Afd 0 Sec: C 
782V) te 8770 ingelmunster een gunstig advies verleent. 

A) Advi s m.b.t. het beheer en de 	loitatle van de waterwe n het aatrimoniü .rnvan W&Z 
Er Is geen interferentle met het hehe en/of de exploltatie van de waterweg. 

B) W t toetsa vies 
Gezien de aard van de aanvraag, het wijzigen van de bestemming van een klein perceel van zone voor 
openbaar domein naar zone voor buurtondersteunende functie, mag redelijkerwijs verondersteld 
worden dat deze aanvraag geen impatt zal hebben op het watarsysteem. 

Ook verzoek Ik u ons, zoals decretaal voorgesthreven en in kader van de openbaarheld ván bestuur, 
een afschrift van de afgeleverde vergunning of een kennisgeving van de stIlzwijgeride beslissing te 
bezorgen. Wij stellen een dIgltale versie, met indicatie van onze referentle, op prijs. 

Hoogachtend 

ing. Willy Callebaut 
celhoofd Beheer 

Ehlg cOrretpondentleadres 

Waterwegen on Zeakenoal NV • afdelIng BoVensdleldë 
Guldensporenpark 105 • 9820 Merelheke. tel, + 32 9 292 12 11 • fax + 32 9 292 12 72 

e-malk bovenschelde@wenz,be • wffi!:Ite: www,wenz,he 

MaatschappelUke zetel 

Oost" 110 283,0 WIllebroek • tel, +32 3 06062 11 fax + 32 $60 62 00 

IBAN 	BE89 3751 1171 5585 - BIO BBRUBEBB* BTIN BE-0254.0.28.251 • OndernemIng:mummer: 0254'.028,251 
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