
U ITTREKSEL NOTULEN SCH EPENQOLLEGE:
Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem

Manu Claes: Burgemeester;
Nó B"tgt"nt, fieve Renders' Tony Vancauwenbergh' Marie Jeanne

Hendrickx: Schepenen;
Liesbeth Verdeyên: Gêmeentesecretarls

Rob Jacquemyn, Marc Decat, Inne Pauwels: Schepenen

Zitting van 28 decembet 2012

r en schepenen van 17 1

ià 
""ir.à""ii"ó."eisunnins 

st1st2o12 en-afleveren 3*9-"p1:t^:,Y?tI:Y:l':!::
tót realisatie-van 5-0 bouwloten gelegen Stenen Molen "Fase 2" te 3270 Sche*' -:;;;;" 

È"iér n"m"ns prvttc l'lv m"t ad'"s Mt LE

12 tot aÍgifte van
unning S/19/2012

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

leveren verkavelingsvergunning;
Gelet op de bespreking;

Neen:

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 07 2005''
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; .
Gelet op de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke ordening;, - - - - ̂  .
óetet oo het besluit ván de vtaamse Regêring van 05.05.2000 betreffende ,le openbare onderzoekel

ouór r"nur"g"n tot stedenbouwkundige vergunning e-n verkavelingsaanvragen;
óverwegenie oat de verkavelingsaaÀvraag n1 beveiligde zending ontvangen werd op

12.07 .2012i
ouó*"g"ni" dat de veÍkavelingsaanvraag is ingediênd door JAMBON Peter namens PMIC NV, m€Í

als adreè Maria-Theresiastraat nr. 36 te 3000 Leuven;
óu"*èg.no" o"t de verkavelingsaanvraag is ingediênd voor het verkavelen van eigendom met

'""1*,:ï#ï,::. 
1"1ï :f ir Le. m. 42vooÍ een eensezinswonins in open verband ;

-  loten 16 en 17 ,  18 en 19, 20 en 21 ,  22 en 23, 24 en 25,26 en 27 '  28 en 29 voor

onderling gekoppelde eengezinswoningen:
- toten aeJ+b, 4i en 50 vooi een eêngezlnswonlng In halfopen verband;
- loten 44. 45,48 en 49 voor een eengezinswoning in gesloten verband;

met bUhorende wegenis en grondafstand;
Ouu*egende dat áe verkavllingsaanvraag betrekking heeft op de percelen g€lqgen,Stenen Molen

"Fase 2l te 3270 Scherpenheuvel-Zichem en met als kadastrale gegevens' 1"- atdellng
Scherpenheuvel, sectie A nrs. 2991, 302f, 305, 312 en 3o7c-delen + 306c;
óuàr*eg"nae aát Onroerend Erfgoed Vlaams-B @banl op 26.07.2012 een voorwaardelijk gunstig

advies verstrekte $eÍ. 4.002124134199.101);
ó""*ug""du dat de gewestelijke stedenbóuwkundige ambtenaaÍ geen advies qitbracht binnen de í10

dagen zódat aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan;
óvË*"g"nO" dat in de voorwaarden ván de verkavelingsvergunning S/19/2012 Pfgeleverd op

17.e 2ói2 het advies van Onroerend Erfgoed van 26.07.2012 (reÍ. 4.002124134199.101) niet

opgenomen wero;
Ovérwegende dat het aangewezen is de beslissing van het schepencollegÍ) van 17 12 2012 meÍ

betrekkiig tot de verkavelingsvergunning S/19/2012 tot realisatie van 50 bouw-lolen gêlegen Stenen

Molen.Fàse 2" te 3270 Schérpen-heuvei-Zichem, Jambon Peter namens PMIC NV met adres Mana-

Theresiastraat 36 te 30OO Leuven, afgeleverd op 17 .12.2012, in te trekken en opnieuw.aÍ te leveren

*áárUl f.rèt áaui"r vanwege OnroereÀd Erfgoed als voorwaarde gêkoppeld wordt aan de nieuwe af te

Manu Claes, Nico Bergmans,
Jeanne HendÍickx

Lieve Renders, Tony Vancauwqnbergh, Marie



Onthouding:

Besluit:
Art. 1 . De beslissing van het schepencolleg e van 17 12 2012 met betrekking tol de

verkavelinssversun"'"g ê7ïd2óiii"t róalisatie van-S0 bouwloten 991'"9Pl9tun'"1-l1o-l"n
"Fase 2" te 3270 s.h"tpànt'Ë'u"Èchem' Jambon Peter namens PMIC NV met adres

uátià-Ín"r""ia"t"at 3ó te 3o0o Leuven' wordt ingetrokken

Aí1.2. Een aangepaste u"trt"u"iinótu"tguli- ry, Y"lo'.t?L19vies 
vanwege Onroerend Erfgoed

uan 26.07 .2012 (íeÍ. 4 oo2ti413il99 10i ) als extra voorwaarde wordt gqkoppeld' te

verlenen voor het v"rf"vefá van eigendóm met realisatie van 50 bouwlpten : 
,

- loten 1 t e.m 15 en 30 t e m 42 voor een eengezinswoning in open^Yerband;
-  loten 16 en 17, 18 

"n 
rà '  zó 

"n 
zr '  22 en 23'24 en 25'  26 en 27'  28 en 29

v o o r o n d e r l i n g g e k o p p e l d e e e n g e z i n s w o n i n g e l ; , , - - - -
- loten 43, 4a, 4í en50 vooÍ een eengezinswoning l" l?P-?::
- loten 44,45,48 en 49 voor een eengezinswoning ll, S^"?'91"-i- rurerr +'tr '"- -làÈtuni'""n 

JAtvtBbN Éeter namens PMlc NV' met als
met bijhorende wes9nl: el 9!o1: a^ .^^^ | ̂ ,r,^h ,aar nn rta nerceten oeleoen stenen#e;'rffi;ï;!Ëi,rf",f' 36 ï" 39991:ïï:ï:o-1",0":,.;'"",f""Ï"Ï""1""n""":È'"ï9i
r,rrïË";Ë"" z,;. t" 3220 Scnerpenlreuvel-Zichem en met als kadastrale gegev^ens,

H;rild il";p";náuvet sectre À nÈ zsst,:ozt-eo5'^t11i^'^o.t::9"n + 306c'
aruer" 'v vv' !v! rvr " '- - 

inino t" u"'renen onder volgende voorwaarden:
Art.3. EenverkavelingsverguÍ

_ het bijgevoegd 
"d",;.';'";ó;;;;iánJ 

Érrgo"o"urn 26.07.2012 (ret. 4.002t24134t99.101)

na te leven;
- oi ;";i;;"'" artiket 4.2.20 van de codex dient de wegenis voor opqnbaar nut en

gemeenschapsvooo,"n,ng.n ing"tilfd bij het openbaár domein (vogr vrli en onbelast)

gevoegd;
- de vooMaarden opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 18 10 2012 stÍikt

na te leven;
- a" Liig"uódgoe stedenbouwkundige voorschriften met hiernavolgende aanpassingen te

eerbiedigen:
1- á" oËu*oi"pt" van 12.00m vooÍ de verdieping wordt gemeten vanaf het

voorgevelvlaki
- de loten geschikt voor open bebouwing mogen uitgevoerd wordqn mei hellend dak

(dakhelling maximaal 40') of plat dak
- maximaal-5o% van de voortuinstrook mag verhaÍd worden;
- in dê tuinzone achter het woongebouw zijn niet vergunningsplichtige constructies met

uitzondering van garages en càrports toegestaal glnfoÏ het vrlístellingsbesluit

fiit^i,,,rtt óppe'u-tàkt; 40nr2, hoogte maximaal 3 00' afstand tqt de perceelgrens

i.oot;, d" toi"tit"it aan gegroepeáde bijgebouwen per perceel mag evenwel niet

meer dan 20% van oe oppórvlakte van dé tuin achter de achtergevel beslaan;
- elke eigenaar is gehouden de nodige maatregelen te Íeffen opdat geen DuKomenqe

watero-verlast ten opzichte van de aanpalende percelen ontstaa!'
- Oe nóOige uitbreidingen en/of voorzleningen van de nutsvoorzieningen (riolering'.

;i;;Ëidi"ó, elektriclteit, gas, TV/FMtelódistributie) tot bediening Yan de kavels in.de

verkaveling dienen te woroen uitgevoerd volgens.dá normen en riqhtlUnen aan te duiden

àáó, net éï"OsO""tuur, de Vlaamle Maatschappij voor Wate.rvoor4iening, de

"oop"ràti"* 
intercommunale vereniging lverlek en Telenet N V ;

_ de verkavelaar neen oe verplicitting ómie geldende reglementerirpg, uitgevaardigd dcror

de distributienetbeheerder lverlek voor elektriciteit en aardgas' InzPKe .. .
óriueuáitáu"ring"n, sociale verkavelingen en industriële verkavelirlgen strikt na te leven.

Deze teksten zlln op eenvoudig verzoàk verkrijgbaar bij de genoernde

distributienetbeheerder'
;t ;U;;";;;;; taadpleegbaar op de website van de distributienetpeheerde(s) via

www.iverlek.be.
ó" uàir.àuáring ,ul door Belgacom volledig gratis van telecom-infraqtructuur worden

uooái"À op uào*aarde daizij systematisch wordt uitgenodigd op qe

coórdinatievergaderrngen met'bétrekking tot verkavelingen en kostploos kan gebruik

maken van de gemeenschappelljke sleuf'
- uoÍuàlg" uituoàring van de wegánis-' riolerings- en inrichtingswerlíen zoalt y9^?t:i:1ll

n"iingËoi"no onti"rp nr. 12-0-01 opgesteld door Dirk VanderwegPn' Langmeter-experft'



oDkostenvandeverkavelaar,enverdervolgenshetadviesvanhetStadsbestuuren
van Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

- vooraleer de wegenis voorlopig ópgeleverd wordt opgeleveÍd dient een volledig clossier
..wegentsovername in vert<aveÍng,,ingediend te worden bij de technische dienst van de

staischerpenheuvel-Zichem. Hèt dóssier bevat een bodemattest, êen hypotheoair
getuigschrift, bii Voorkeur een ontwerpakte, een ingevulde verklaring gratis grondafstand

iolge-ns bijgevciegd modet en een metingsplan grondafstand in drievoud KosterL

ingévotge'ón r;cÉattingsverslag, aan te vragen door de technische dienst van de stad

SJherpánheuvel-Zichem, worden doorgerekend aan de verkavelaar'
. eenkave |beg repen indeve rkave | i ngmag tekoopgeze t .o fV r i jw i | | i gVerkoch tworden '

voor meer dan negen jaar te huur gezet of verhuurd worden' dan :
- nadat de nodige fiÁanciële waaiborgen voor de uitvoering ervan zijn verschaft;
- na verKoop van het lot 34 aan de cvba Diest Uitbreiding;
-naafgi f teVaneenaftestvanvervu| | ingderforma| i te i tenafge|everddoorhetCol lege

van Burgemeester en Schepenen en bij ter post aangetekende brief aan de

verkavelaars meegedeeld,
- een stedenbouwfundvrge aanvraag tot oprichting van een woongebouw in de verrJundê

verkaveling kan stechté behandeld worden na een gunstige voorlopige oplevering van de

wegenis;
.elkestedenbouwKundigeaanvraagdienttebeantwoordenaandegemeente|Uke/

provinciale / gewestelij-ke verordeÀing inzake de afuoer van hemelwater afkomstig van

bebouwde en verharde oppervlakten;
- de riolering voor elke woning dient uitgevoerd met een gescheiden stelsel;
- het plaatsen van een septisóhe pui bij elk woongebouw is verplicht

Art. 4. Een afschrift van deze beslissing en de verkavelingsvergunning over te maken aan het

óàóartement RWO Ruimtelijke órdening Vlaams-Brabant, Dirk Boutsgebouw Dlestsepoort 5

bus 91 te 3000 Leuven
Art. 5. Een afschrift van deze beslissing en de verkavelingsvergunning over te maKen aan^^^

onroerend Erfgoed vlaams-Braóant, Dirk Boutsgebouw Diesisepoort 6 bus 94 te 3000

Leuven.
Art. 6. Een afschrift van deze beslissing en de verkavelingsvergunning over te mak€n a^an -

JA|VIBoNPeternamênsPM|cl ' l 'V,meta|sadresMaria-Ïheresiastraatnr.36te3000
Leuven.

in opdracht:
de Gemeentesecretarls,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Gemeentesecretaris,

Liesbeth Verdeygn.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

de Burgemeester'
get. Manu Claes

Voor eensluidend uittreksel,

Manu Claes.


