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Datum attest: 14 september 2020 
stedenbouwkundig attest met dossiernummer: STATT-2020-003  

Wat is de functie van dit attest? 
Dit attest is louter informatief, het heeft niet de waarde van een stedenbouwkundige vergunning 
of een verkavelingsvergunning. Het beslissende onderzoek vindt pas plaats als u een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag indient. Het attest loopt op geen 
enkele manier vooruit op de beslissing die dan genomen zal worden. In een aantal gevallen zal de 
aanvraag ook nog onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. 
 
Hoelang is het attest geldig? 
Dit stedenbouwkundig attest blijft gedurende twee jaar geldig vanaf het moment van de uitreiking. 
 
Onder welke voorwaarden is het attest geldig? 
De gegevens in dit attest zijn geldig onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijk 
uitvoeringsplan of van de regelgeving in deze periode. De voorschriften van goedgekeurde plannen 
van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, toegestane verkavelingen, rooiplannen en 
stedenbouwkundige verordeningen zijn geldig zolang de verordenende bepalingen waaruit ze 
voortvloeien hun bindende kracht behouden. Doordat de gegevens snel kunnen wijzigen, is het 
raadzaam regelmatig een nieuw stedenbouwkundig attest aan te vragen.  
 
Gegevens van de aanvrager 
Romy Vermeiren, wonende te Berkenlei 24, 2900 Schoten 
 
Gegevens van de aanvraag 
De gemeente Rijkevorsel heeft op 14 mei 2020 een aanvraag tot stedenbouwkundig attest 
ontvangen voor het bouwen van een half open eengezinswoning. 
 
Gegevens van het perceel 
Adres van het perceel:  Sint-Luciestraat 24 te 2310 Rijkevorsel 
Kadastraal gekend als afd 1 sectie H nr. 516E4 
 
Ingewonnen adviezen 
In toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instanties 
die over een vergunningsaanvraag advies verlenen en in toepassing van art. 4.7.16§1 van de VCRO 
diende geen extern advies te worden gevraagd 
 
Advies van de gemachtigd ambtenaar 

DEEL 1 : GELDENDE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN EN VIGERENDE WETGEVING 

1.1 Juridische grond 
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 

mei 2009 (BS 20 augustus 2009), en latere wijziging, hierna genoemd de VCRO. 
- Art. 1.1.3. van de VCRO stelt: De ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en 

de gemeenten wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen 
en verordeningen. 

- Art. 5.3.1 van de VCRO stelt: 
o § 1. Het stedenbouwkundig attest geeft op basis van een plan aan of een overwogen 

project voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden in 
redelijkheid de toets aan de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele 
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening zal kunnen doorstaan. Het 
wordt afgeleverd door de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het stedenbouwkundig attest kan niet 
leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. 

o § 2. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende 
onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
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handelingen of voor het verkavelen van gronden niet worden gewijzigd of 
tegengesproken, als: 
1° in de periode waarin het stedenbouwkundig attest geldt, geen sprake is van 
substantiële wijzigingen van het betrokken terrein of wijzigingen van de 
stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
2° de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek 
ingediende standpunten, opmerkingen en bezwaren geen feiten of overwegingen aan 
het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen 
rekening is gehouden; 
3° het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten. 

o § 3. Het stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblik 
van de uitreiking ervan.” 

- Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, 
projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen d.d. 19 maart 2010 en latere 
wijzigingen is van toepassing. Dit stelt in art. 3: “§1. In de gevallen waarin krachtens artikel 
4.7.16, §1, of artikel 4.7.26, §4, eerste lid, 2°, van de VCRO advies moet worden gevraagd over 
de aanvragen tot een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning, wordt ook 
advies gevraagd bij de behandeling van de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.  

Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning en de erop vermelde informatie inzake 
bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de 
uitreiking van het attest. 

 
Bovendien is het mogelijk dat voorafgaand een verkavelingsvergunning zal moeten worden 

aangevraagd. Art. 4.2.15 van de VCRO bepaalt immers: 
§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een 
stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare 
constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. 
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan worden aangevraagd en verleend 
voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor andere functies. 
§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden omvat reglementaire voorschriften 
aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden. 
§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op 
alle voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende 
bestuursorgaan. In voorkomend geval bepaalt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden op welke wijze in de nodige infrastructuur voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien. 

 
1.2 Historiek 
- Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 8 november 2017 een 

gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een half open 
eengezinswoning op voornoemd perceel (STATT-0525). 

 
1.3 Planningscontext 
- Het goed ligt in het gewestplan Turnhout. (Koninklijk besluit van 30 september 1977) 
- Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in woongebied. De woongebieden zijn 

bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven.  Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

- Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg (BPA). 
- Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
 
1.4 Besluiten, verordeningen en reglementen  
- Gemeentelijk reglement betreffende de belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 4 december 2017. 
- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 december 2017 betreffende de vaststelling van waarborgen bij 

bouwwerken. 
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- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders van 4 april 2014.  
 
1.5 Adviezen 
In toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instanties 
die over een vergunningsaanvraag advies verlenen en in toepassing van art. 4.7.16§1 van de VCRO 
diende geen extern advies te worden gevraagd. 
 
1.6 Het openbaar onderzoek  
Standpunten worden ingenomen onder voorbehoud van gegronde bezwaren die kunnen worden ingediend 
naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat eventueel zal moeten worden gehouden bij de 
definitieve vergunningsaanvraag. 
 

DEEL 2: VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN 
EN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag 
De aanvraag handelt over het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing op een perceel 
gelegen langs de gemeenteweg “Sint-Luciestraat”. Het betrokken perceel heeft aan de straatzijde een 
breedte van 8,80 m, en een diepte van ca. 41,30 m. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt ca. 
405 m². Het perceel is gelegen in woongebied. 
De voorgestelde bouwstrook is aan de voorzijde 6,15 m breed en max. 19,00 m diep en is gelegen tegen 
de linkse perceelsgrens. De voorgevelbouwlijn wordt gelegd op 6.00 m uit de rooilijn. De voorgestelde 
bouwstrook bewaart een afstand van 3,00 m ten opzichte van de rechtse perceelsgrens.  
Het links aanpalende perceel is bebouwd met een halfopen eengezinswoning tegen de 
gemeenschappelijke perceelsgrens. Het rechts aanpalende perceel is bebouwd met een vrijstaande 
eengezinswoning.  
De overige bebouwing in de Sint-Luciestraat wordt gekenmerkt door overwegend halfopen bebouwing. 
 
Beoordeling van de interne/externe adviezen 
// 
 
Beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezicht 
Niet van toepassing. 
 
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening  
De aanvraag wordt beoordeeld onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten en houdt 
derhalve geen enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. 
Krachtens art. 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben 
van bouwrecht, erfdienstbaarheden, … tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke 
rechtbanken. 
 
Functionele inpasbaarheid 
Het bouwen van een eengezinswoning is principieel aanvaardbaar binnen woongebied.  
De gemeente heeft de woonomgeving volgens gewestplan afgebakend in woonomgevingen die 
inzetten op het behoud en versterken van het bestaand gedifferentieerd woonweefsel enerzijds en 
anderzijds doordacht verdichten. Met doordacht verdichten wordt bedoeld dat er in het centrum meer 
verdicht zal worden dan in de rand van de kern. Deze verdichtingsstrategie bevordert het leefbaar 
houden en versterken van het centrum (grotere afzetmarkt voor centrumfuncties zoals handel en 
horeca) en duurzame mobiliteit. 
 
Visueel-vormelijke elementen 
De visueel vormelijke elementen worden beoordeeld bij de behandeling van de stedenbouwkundige 
aanvraag. 
 
Mobiliteitsimpact  
Het projectgebied is gelegen tegen een voldoende uitgeruste gemeenteweg “Sint-Luciestraat”. De 
weg is voldoende uitgerust om de extra vervoersbewegingen op te vangen. 
Er is weinig impact van het project op het verkeer gezien het slechts om een extra eengezinswoning 
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gaat.  Bij de beoordeling van de uiteindelijke bouwaanvraag zal de aftoetsing gebeuren t.o.v. het 
gemeentelijk reglement op het ontbreken van parkeerplaatsen dat bepaalt dat voor een 
eengezinswoning minimaal twee parkeerplaatsen moeten worden voorzien op het eigen terrein. 
Omwille van de beperkte afmetingen van het perceel en omwille van de erfdienstbaarheid van 3 m 
breed langs de volledige rechtse perceelsgrens, zal het niet mogelijk zijn deze parkeerplaatsen in de 
rechtse zijtuinstrook te voorzien. De mogelijke locaties voor twee parkeerplaatsen bevinden zich in 
de voortuinstrook, of inpandig in het hoofdvolume. Omwille van de configuratie en kleine oppervlakte 
van het perceel worden geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan, ook niet volgens 
vrijstellingsbesluit, enkel houten tuinhuis van max. 12m² kunnen op min. 1m van de perceelsgrenzen 
 
De schaal  
“Woonwijken” zijn de woonzones omheen en in de nabijheid van het centrumgebied, waar de 
morfologie bepaald wordt door een mix van halfopen en open bebouwingsvormen. Centrumgebied ligt 
op wandel/fietsafstand.  
Het voorliggende ontwerp betreft een halfopen eengezinswoning en is wat betreft bebouwingsvorm 
niet in overeenstemming met deze beleidsmatig gewenste ontwikkelingsvisie, gezien een minimum 
perceelsbreedte van 10 m vereist is voor een halfopen bebouwingsvorm.  
Gelet op de beperkte breedte van dit perceel en gelet op de bestaande halfopen woning op Sint-
Luciestraat 26, waarvan de wachtgevel tegen de linkse perceelsgrens van het projectgebied staat, 
kan de gekoppelde bebouwingsvorm wel aanvaard worden, mits dit conform het L-profiel IV is, zoals 
beschreven op p. 31 van het richtlijnenhandboek. L-profiel III is in deze situatie niet aangewezen 
gezien door de erfdienstbaarheid van 3 m langs de volledige rechtse perceelsgrens nooit een 
autostaanplaats of garage kan voorzien worden in de rechtse zijtuinstrook, noch een bebouwing tot 
op twee meter van de rechtse perceelsgrens.  
Mocht op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning 
de erfdienstbaarheid niet meer van toepassing zijn, is L-profiel III het aangewezen bouwprofiel. 
De bouwdiepte van het hoofdvolume bedraagt maximum 19 m vanuit de voorgevellijn die ligt op 6.00 
m uit de rooilijn, en kan worden beperkt als er achteraan op het perceel een tuinhuis wordt opgericht 
die de bouwvrije tuinstrook van 10 m diep doet verschuiven. 
 
Ruimtegebruik en bouwdichtheid  
De voorgestelde voorgevelbouwlijn is op 6.00 m uit de rooilijn.  
Wat betreft het bouwprofiel dient rekening te worden gehouden met het L-profiel IV zoals beschreven 
op p. 31 van het richtlijnenhandboek. Dit betekent onder andere dat de kroonlijsthoogte maximum 7 
m bedraagt, de nokhoogte maximum 12 m en dat de dakbasis 10 m bedraagt. Voor de laatste 10 m 
van de bouwstrook is de maximum bouwhoogte beperkt tot maximum 4 m en afgedekt met een plat 
dak. 
Er kan een tuinhuis worden toegestaan achter de bouwvrije strook van 10 m diep.  
Mocht op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning 
de erfdienstbaarheid niet meer van toepassing zijn, is L-profiel III het aangewezen bouwprofiel. 
 
Cultuurhistorische aspecten 
// 
 
Het bodemreliëf 
Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan.  
 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 
Aspecten rond eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en gebruik betreffen geen 
stedenbouwkundige materie, deze zaken worden in het burgerlijk recht beslecht. 
Dit gegeven legt in die zin geen beperkingen op aan de aanvraag. Een stedenbouwkundige vergunning 
is evenwel pas uitvoerbaar wanneer voor deze zaken de nodige administratieve stappen zijn genomen. 
De uitvoering van bouwwerkzaamheden doet geen rechten ontstaan die strijdig zouden zijn met de 
bepalingen van het Burgerlijk wetboek. 
Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande erfdienstbaarheid. 
 
Watertoets 
Overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal 
waterbeleid zal de aanvraag onderworpen dienen te worden aan de watertoets. Het besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing 
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van de watertoets.Het perceel in kwestie is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied zodat 
in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat in die zin geen problemen te verwachten zijn. 

 
Advies en eventueel voorstel aan voorwaarden van de gemeentelijke omgevingsambtenaar: 
De aanvraag ingediend door Romy Vermeiren inzake het bekomen van een stedenbouwkundig attest 
voor het bouwen van een half open eengezinswoning gelegen te Sint-Luciestraat 24 wordt gunstig 
geadviseerd onder volgende voorwaarden:  

• De te bouwen woning wordt ingeplant op 6m uit de rooilijn zoals voorzien op het plan uitgevoerd 
conform het L-profiel IV zoals beschreven op p. 31 van het richtlijnenhandboek van de gemeente 
Rijkevorsel, met respect voor geldende erfdienstbaarheden en met een beperkte bouwdiepte tot 
19 m. 

• Minstens 2 autostaanplaatsen op het perceel in kwestie worden voorzien (mogen ingericht 
worden in de voortuin). Inpandige garage mag. 

• Indien de situatie ressorteert onder art. 4.2.15 VCRO, dient voorafgaand aan de verkoop een 
verkaveling te worden aangevraagd. 

• Mocht op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of 
omgevingsvergunning de erfdienstbaarheid niet meer van toepassing zijn, is L-profiel III het 
aangewezen bouwprofiel, ingeplant op 6.00m uit de rooilijn zoals voorzien op het plan, met een 
beperkte bouwdiepte tot 19 m. 

• Geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan, ook niet volgens vrijstellingsbesluit, enkel houten 
tuinhuis van max. 12m² op min. 1m van de perceelsgrenzen 

• De aanvraag moet in overeenstemming zijn met de gewestelijke hemelwaterverordening. 
 

Voorbehoud wordt gemaakt voor gegronde bezwaren die kunnen worden ingediend naar aanleiding 
van een eventueel te houden openbaar onderzoek, bij de uiteindelijke stedenbouwkundige- of 
omgevingsaanvraag. 
 
Standpunt van het college van burgemeester en schepenen 
Art.1.- Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van, sluit zich aan bij en volgt het 
advies van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar, uitgebracht op 8 september 2020 met 
kenmerk STATT-2020-003 en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering. 
Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het afleveren van een voorwaardelijk 
positief stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een half open eengezinswoning mits het 
naleven van de volgende voorwaarden: 

• De te bouwen woning wordt ingeplant op 6m uit de rooilijn zoals voorzien op het plan 
uitgevoerd conform het L-profiel IV zoals beschreven op p. 31 van het richtlijnenhandboek 
van de gemeente Rijkevorsel, met respect voor geldende erfdienstbaarheden en met een 
beperkte bouwdiepte tot 19 m. 

• Minstens 2 autostaanplaatsen op het perceel in kwestie worden voorzien (mogen ingericht 
worden in de voortuin). Inpandige garage mag. 

• Indien de situatie ressorteert onder art. 4.2.15 VCRO, dient voorafgaand aan de verkoop een 
verkaveling te worden aangevraagd. 

• Mocht op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of 
omgevingsvergunning de erfdienstbaarheid niet meer van toepassing zijn, is L-profiel III het 
aangewezen bouwprofiel, ingeplant op 6.00m uit de rooilijn zoals voorzien op het plan, met 
een beperkte bouwdiepte tot 19 m. 

• Geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan, ook niet volgens vrijstellingsbesluit, enkel 
houten tuinhuis van max. 12m² op min. 1m van de perceelsgrenzen 

• De aanvraag moet in overeenstemming zijn met de gewestelijke hemelwaterverordening 
 
Ondertekening 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, 14 september 2020 
Op bevel 

De algemeen directeur 

 
Adams B.  

De burgemeester  
 
 
 
                   Cuylaerts D.  

 


