COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN 27 FEBRUARI 2017

Aanwezig:
Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter,
Sandra De Roeck, Leen Goossens, Peter Vansintjan, schepenen,
Kurt De Loor, schepen van rechtswege,
Koen Codron, stadssecretaris.
Afwezig:
Peter Roman, Joost Franceus, Lieselotte De Roover, schepenen.
Het verslag van de vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd.
_____________________________________

WEBSITES
1.

Toetreden tot onderwijskiezer.

Bevoegdheid
Artikel 57 §2 van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
/
Verwijzingsdocumenten
De e-mail

van VCLB op 27 01 2017.

Verantwoording
Onderwijskiezer is een informatieve website over het onderwijs in Vlaanderen. De stad Zottegem kan
gratis een pagina krijgen met een overzicht van alle onderwijsmogelijkheden in Zottegem.
De informatie op deze pagina wordt permanent bijgewerkt Als return plaatst de stad Zottegem het logo
en de link van www.onderwijskiezer.be op de stedelijke website. Dit aanbod is en blijft gratis.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De Stad Zottegem gaat in het voorstel voor een gratis pagina op www.onderwijskiezer.be.
Artikel 2. De Stad Zottegem plaatst het logo en de link van www.onderwijskiezer.be op de stedelijke
website.
SPORT. SPORTRAAD
2.

Lichtpunt. Viering 20-jarig bestaan.

Het College beslist volgende logistieke medewerking te verlenen ter gelegenheid van de viering van
het 20-jarig bestaan van Lichtpunt op zaterdag 4 november 2017:





gebruik geluidsinstallatie (eenmalig en uitzonderlijk)
gebruik van 8 partytafels (eenmalig en uitzonderlijk)
gebruik van 10 tentoonstellingspanelen.

ONDERHOUD. HERSTELLINGEN
3.

Herstelling zitmaaier Vandy 2105.

Bevoegdheid
Art. 57, §3,5 van het gemeentedecreet.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van het dagelijks
bestuur.
Wetten en reglementen
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Offerte van de firma Marcel Van Dyck Belgium nv, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne voor een
bedrag van 11.973,46 euro inclusief btw.
Verantwoording
De zitmaaier kan niet gemist worden en dient dus bij hoogdringendheid hersteld te worden.
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 9.895,42 euro exclusief btw of 11.973,46 inclusief
21% btw.
Het gemeentedecreet, artikel 157, bepaalt dat:
“De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging over de uitgaven beslissen die
door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met
redenen omkleed besluit neemt.”
In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken,
kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven
beslissen. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan onverwijld op
hoogte.
De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt de bevoegdheid in tot het vaststellen
van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van
overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de
overheidsopdrachten.

In de gevallen, bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten overwijld
ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de
budgetwijziging af te wachten.”
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, op basis van artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet
overschreden) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
De firma Marcel Van Dyck Belgium nv, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne werd uitgenodigd tot
het indienen van een offerte voor de herstelling van de zitmaaier, omdat – omwille van de
hoogdringdheid - er geen mogelijkheid bestond een marktbevraging te organiseren en om reden van de
onmiddellijke beschikbaarheid van deze firma.
Er wordt voorgesteld, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan, Marcel
Van Dyck Belgium nv, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van zijn opdracht in artikel 94, eerste lid, 1° van het gemeentedecreet.
De noodzakelijke kredieten voor deze uitgave zullen onverwijld voorzien worden bij de eerstvolgende
budgetwijziging in het investeringsbudget binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) in het
boekjaar 2017, op de budgetcode:
Enveloppe
Subproject
Beleidsdomein

INV2014/OVERIG
OV000056
IZVEIL

Beleidsitem

011903

Kostenplaats
Algemene rekening
Actieplan
Actie
Krediet

2440500
-

Gunningsbedrag

11.973,46 euro

Overig
Buitengewoon onderhoud wagenpark
Interne zaken en veiligheid
Afdeling FM – Logistiek-Centraal
Wagenpark
Divers rollend materieel-GG
-

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college keurt het gunningsvoorstel voor de opdracht voor de herstelling van de zitmaaier
Vandy 2105 goed. Beslissing bij hoogdringendheid.
Artikel 2. Het college beslist deze opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking op basis van artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet
overschreden) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Artikel 3. Het college beslist de opdracht te gunnen aan de firma Marcel Van Dyck Belgium nv,
Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne voor een bedrag van 9.895,42 euro exclusief btw of
11.973,46 euro inclusief btw.
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD OF VOOR EEN
WELOMSCHREVEN WERK (OOK VAKANTIEJOBS STUDENTEN)
4.

Stadspersoneel. Jobstudenten en monitoren - sportkampen paasvakantie 2017. Vaststellen
tewerkstellingsmodaliteiten voor de hoofdbegeleider sportkampen, lesgever sportkampen
en begeleider voor & na opvang sportkampen.

Bevoegdheid
Artikel 57, §3, 2° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Titel 2 – hoofdstuk 2 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de Stad Zottegem.
Verwijzingsdocumenten
/
Verantwoording
Voor de organisatie van de sportkampen ”paasvakantie 2017” moeten er modaliteiten worden
vastgesteld voor het werven van hoofdbegeleiders sportkampen, lesgevers sportkampen en begeleider
voor en naopvang sportkampen in tewerkstellingsvorm van jobstudenten en/of monitoren.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten voor het tewerkstellen van
hoofdbegeleider voor de sportkampen voor de paasvakantie 2017:
ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS EN FUNCTIEBESCHRIJVING
Pijler:
Leven & vrije tijd
Afdeling:

Sport & jeugd

Cel:

Sportdienst

Functie/Graad:

Hoofdbegeleider sportkampen

Niveau:

C

Rang:

Cv

Uurloon:

Het bruto-uurloon wordt vastgesteld op 11,54 euro (salarisschaal C1)

Tewerkstellingsvorm:

Jobstudent (student@work - 475 uren)

Tewerkstellingsvorm:

Monitor (Koninklijk Besluit van 28 november 1969, artikel 17§1)
PLAATS IN DE ORGANISATIE

De sportdienst zorgt voor de uitvoering van het sportbeleid van de Stad Zottegem.
Dit betekent onder andere het organiseren van sportkampen.
Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding worden zowel jobstudenten als monitoren
geworven.

FUNCTIEBESCHRIJVING.
Hoofddoel van de functie:
Je ondersteunt, stimuleert en motiveert de lesgevers sportkampen en de begeleiders voor- & naopvang
sportkampen en staat daarnaast, samen met de lesgevers sportkampen, in voor de initiaties in
verschillende sporten. Je creëert hiermee samen met je teams een aanbod van sportmogelijkheden op
elk niveau. Je evalueert en stuurt daar waar nodig bij.
Belangrijkste taken:
 Samen met de lesgevers activiteiten organiseren in overeenstemming met de doelgroepen en
doelstellingen;
 Continu evalueren van en daar waar nodig planningen, middelen en medewerkers bijsturen;
 Anticiperen op de werkomstandigheden;
 Instaan voor het administratieve luik van de organisatie van “sportkampen”;
 Feedback geven en nieuwe voorstellen aanleveren aan de organisator van de sportkampen;
 Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 Leiding nemen over een groep van medewerkers;
 Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 Geven en ontvangen van feedback naar gebruikers en hun vertegenwoordigers;
 Oplossen van ad hoc problemen.
FUNCTIEPROFIEL
Vaardigheden en attitudes
 Kunnen leiding geven en teamgericht handelen;
 Gemotiveerde werkhouding aannemen met zin voor initiatief;
 Kunnen omgaan met onverwachte situaties;
 Kunnen omgaan met diversiteit;
 Omgangsniveau kunnen afstemmen op de ontwikkelingsfase van de kinderen (pedagogische
vaardigheden);
 Educatief & creatief zijn;
 Probleemoplossend kunnen denken en werken;
 Empathisch, polyvalent, en flexibel zijn;
 Verbaal en schriftelijk communicatief vaardig zijn;
 Vaardig zijn in het gebruik van courante informaticatools;
 Hoog organisatievermogen hebben;
 Nauwkeurig, ordelijk, snel en correct kunnen werken;
 Kennis hebben van de organisatie van een lokaal bestuur (bestuursniveaus).
Artikel 2. Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten voor het werven van
lesgever sportkampen voor de “paasvakantie 2017”:
ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS EN FUNCTIEBESCHRIJVING
Pijler:
Leven & vrije tijd
Afdeling:

Sport & jeugd

Cel:

Sportdienst

Functie/Graad:

Lesgever-sportkampen

Niveau:

D

Rang:

Dv

Uurloon:

Het bruto-uurloon wordt vastgesteld op 11,34 euro (salarisschaal D1)

Tewerkstellingsvorm:

Jobstudent (student@work – 475 uren)

Tewerkstellingsvorm:

Monitor (Koninklijk Besluit van 28 november 1969, artikel 17§1)
PLAATS IN DE ORGANISATIE

De sportdienst zorgt voor de uitvoering van het sportbeleid van de Stad Zottegem.
Dit betekent onder andere het organiseren van sportkampen voor de jeugd.
Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding worden zowel jobstudenten als monitoren
geworven.
FUNCTIEBESCHRIJVING.
Hoofddoel van de functie:
Je geeft aan de deelnemers van de diverse sportkampen initiatie in verschillende sporten en je creëert
hiermee samen met de overige lesgevers een aanbod van sportmogelijkheden op elk niveau.
Belangrijkste taken:
 Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 Leiding nemen over een groep kinderen;
 Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 Geven en ontvangen van feedback naar belanghebbenden toe;
 Oplossen van ad hoc problemen.
FUNCTIEPROFIEL
Vaardigheden en attitudes
 Communicatief vaardig zijn;
 Organisatievermogen;
 Nauwkeurig, ordelijk, snel en correct kunnen werken;
 Kunnen overleggen en samenwerken;
 Flexibiliteit;
 Educatief & recreatief & creatief zijn;
 Probleemoplossend kunnen denken en werken;
 Empathisch zijn;
 Polyvalent zijn;
 Kunnen omgaan met diversiteit;
 Omgangsniveau kunnen afstemmen op de ontwikkelingsfase van de kinderen (pedagogische
vaardigheden);
 Gemotiveerde werkhouding aannemen;
 Teamgericht kunnen handelen;
 Kunnen omgaan met onverwachte situaties;
Artikel 3. Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten voor het werven van
begeleider voor & naopvang sportkampen voor de “paasvakantie 2017”:
ALGEMENE FUNCTIEGEGEVENS EN FUNCTIEBESCHRIJVING
Pijler:

Leven & vrije tijd

Afdeling:

Sport & jeugd

Cel:

Sportdienst

Functie/Graad:

Begeleider voor- & naopvang-sportkampen

Niveau:

D

Rang:

Dv

Uurloon:

Het bruto-uurloon wordt vastgesteld op 11,34 euro (salarisschaal D1)

Tewerkstellingsvorm:

Jobstudent (student@work – 475 uren)

Tewerkstellingsvorm:

Monitor (Koninklijk Besluit van 28 november 1969, artikel 17§1)
PLAATS IN DE ORGANISATIE

De sportdienst zorgt voor de uitvoering van het sportbeleid van de Stad Zottegem.
Dit betekent onder andere het organiseren van sportkampen.
Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding worden zowel jobstudenten als monitoren
geworven.
FUNCTIEBESCHRIJVING
Hoofddoel van de functie:
Je staat in voor de opvang en begeleiding van de deelnemers aan de diverse sportkampen gedurende de
tijd die voorafgaat aan en valt na de sportkampen.
Belangrijkste taken:
 Enthousiast en met verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met kinderen;
 Leiding nemen over een groep kinderen;
 Aandachtig zijn voor de psychosociale aspecten van de kinderen;
 Instaan voor het organiseren en begeleiden van de activiteiten;
 Instaan voor een hygiënische en veilige omgeving;
 Geven en ontvangen van feedback naar belanghebbenden toe;
 Oplossen van ad hoc problemen.
FUNCTIEPROFIEL
Vaardigheden en attitudes
 Communicatief vaardig zijn;
 Organisatievermogen;
 Kunnen omgaan met diversiteit;
 Omgangsniveau kunnen afstemmen op de ontwikkelingsfase van de kinderen (pedagogische
vaardigheden);
 Nauwkeurig, ordelijk, snel en correct kunnen werken;
 Kunnen overleggen en samenwerken;
 Flexibel, educatief & recreatief & creatief zijn;
 Probleemoplossend kunnen denken en werken;
 Empathisch en polyvalente zijn;
 Gemotiveerde werkhouding aannemen;
 Teamgericht kunnen handelen;
 Kunnen omgaan met onverwachte situaties;
Artikel 4 – Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten inzake toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden voor het tewerkstellen van hoofdbegeleider sportkampen, lesgever
sportkampen en begeleider voor-en naopvang-sportkampen voor de “paasvakantie 2017”:
TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN
Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:
 Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als






daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke
toelichting voorleggen;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
Voldoen aan de bovenlokaal vastgestelde regelgeving om in aanmerking te komen voor een
tewerkstelling als jobstudent of monitor. Daarbovenop gelden cumulatief navermelde
aanwervingsvoorwaarden:
Per functie voldoen aan navermelde bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

Functie:
Hoofdbegeleider sportkampen
Niveau C

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
1. Voldoen aan de bovenlokaal vastgestelde
regelgeving om in aanmerking te komen voor
een tewerkstelling als jobstudent of monitor.
2. Minimaal houder zijn van een diploma van het
secundair onderwijs

Functie:
Lesgever-sportkampen
Niveau D

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
Voldoen aan de bovenlokaal vastgestelde
regelgeving om in aanmerking te komen voor een
tewerkstelling als jobstudent of monitor

Functie:
Begeleider voor & naopvang-sportkampen
Niveau D

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
Voldoen aan de bovenlokaal vastgestelde
regelgeving om in aanmerking te komen voor een
tewerkstelling als jobstudent of monitor

Artikel 5 – Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten inzake de
selectieprocedure voor het werven van hoofdbegeleider sportkampen, lesgever sportkampen en
begeleider voor-en naopvang-sportkampen voor de “paasvakantie 2017”:
SELECTIEPROCEDURE
De selectie bestaat uit een interview en toetst de bekwaamheid en/of motivatie van de kandidaat voor
de functie.
De selectieprocedure resulteert, per functie, in een rangschikking van de geslaagde of geschikt
bevonden kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat.
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.
Zij hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen
van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Uitgezonderd voor wat betreft de bewijsstukken die aan de kandidatuur moeten worden toegevoegd,
leveren de geschikt bevonden kandidaten op verzoek de bewijsstukken dat ze voldoen aan de
algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden en aan de specifieke voorwaarden.
De kandidaten worden in volgorde van het behaalde eindresultaat aangewezen voor aanstelling in de
vacante betrekkingen.
De kandidaat die heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor de functie van hoofdbegeleider,
lesgever sportkampen en begeleider voor & naopvang voor de krokusvakantie 2016 of paasvakantie
2016 of zomervakantie 2016 kan, als hij daarvoor al slaagde of geschikt bevonden werd, vrijgesteld
worden van deelname aan de selectieprocedure voor de paasvakantie 2017.
Artikel 6 – Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten inzake de
bezoldigingsvoorwaarden voor de functies van hoofdbegeleider sportkampen, lesgever sportkampen
en begeleider(s) voor-en naopvang-sportkampen voor de “paasvakantie 2017”:

BEZOLDIGINGSVOORWAARDEN
De hoofdbegeleider sportkampen ontvangt een bruto uurloon van 11,54 euro (salarisschaal C1 met 0
jaren geldelijke anciënniteit.
De lesgever sportkampen ontvangt een bruto uurloon van 11,34 euro (de salarisschaal D1 met 0 jaren
geldelijke anciënniteit.
De begeleider voor-&naopvang sportkampen ontvangt van 11,34 euro (de salarisschaal D1 met 0 jaren
geldelijke anciënniteit.
Onder de voorwaarden opgenomen in de rechtspositieregeling voor het stadspersoneel ontvangt de
hoofdlesgever, de begeleider-sportkampen en de begeleider voor & naopvang sportkampen toelagen,
vergoedingen en sociale voordelen.
Tot deze toelagen en vergoedingen en sociale voordelen behoren:
 Maaltijdcheque s met een zichtwaarde van 4 euro.
 Een vergoeding voor het woon/werkverkeer indien u gebruikt maakt van het openbaar vervoer
en/of de fiets.
Artikel 7 – Het college stelt de contingenten jobstudenten en monitoren voor het organiseren van de
sportkampen “paasvakantie 2017” als volgt vast:
Paasvakantie periode van 3 april 2017 tot en met 7 april 2017
Hoofdbegeleider sportkampen: 1 hoofdbegeleider per week
Lesgever sportkampen:
 Sport en spel van 4 jaar tot 6 jaar = 4 lesgevers per week
 Kleuterzwemmen van 4 jaar tot 6 jaar = 4 lesgevers per week
 All-in-1 van 6 jaar tot 8 jaar = 2 lesgevers per week
 Turnen en dans van 6 jaar tot 8 jaar = 2 lesgevers per week
 Turnen, zwemmen en omnisport van 6 jaar tot 8 jaar = 3 lesgevers per week
 Balsporten van 8 jaar tot 12 jaar = 4 lesgevers per week
 Ropeskipping, dans en omnisport van 8 jaar tot 12 jaar = 3 lesgevers per week
 Squash, klimmen en omnisport van 12 jaar tot 14 jaar en van 14 jaar tot 16 jaar = 1 lesgever
per week
Begeleider vooropvang van 6u45 tot 12u45: 2 begeleiders vooropvang per week
Begeleider naopvang van 12u30 tot 18u30: 2 begeleiders naopvang per week
Paasvakantie periode van 10 april 2017 tot en met 14 april 2017
Hoofdbegeleider sportkampen: 1 hoofdbegeleider per week
Lesgever sportkampen:
 Sport en spel van 4 jaar tot 6 jaar = 3 lesgevers per week
 Kleuterzwemmen van 4 jaar tot 6 jaar = 2 lesgevers per week
 All-in-1 van 6 jaar tot 8 jaar = 2 lesgevers per week
 Balsporten van 6 jaar tot 8 jaar = 2 lesgevers per week
 Turnen en omnisport van 8 jaar tot 12 jaar = 2 lesgevers per week
 Zwemmen en omnisport van 8 jaar tot 12 jaar = 2 lesgevers per week
 Klimmen en omnisport van 8 jaar tot 12 jaar = 2 lesgevers per week
 Tafeltennis en omnisport van 12 jaar tot 14 jaar en van 14 jaar tot 16jaar = 1 lesgever per week
Begeleider vooropvang van 6u45 tot 12u45: 2 begeleiders vooropvang per week
Begeleider naopvang van 12u30 tot 18u30: 2 begeleiders naopvang per week
Artikel 8. - Het college beslist dat de selectiecommissie bestaat uit leden van het stadspersoneel:
de sportgekwalificeerde ambtenaren.
De leden van de selectiecommissies respecteren de gedragsregels en wettelijke voorschriften bij
selecties die deel uitmaken van de rechtspositie voor het stadspersoneel (artikel 15).
Artikel 9 – Het college beslist tot het instellen van navermelde modaliteiten inzake het kandideren
voor de functie(s) van hoofdbegeleider sportkampen, lesgever sportkampen en begeleider
voor & naopvang voor de “paasvakantie 2017”:

Kandideren:
Het college beslist dat kan worden gekandideerd op navermelde wijzen:


Het volledig ingevulde sollicitatieformulier uiterlijk op 12 maart 2017, tegen ontvangstbewijs,
overhandigen aan de dienst “Personeel & Organisatie”, Administratief Centrum, Gustaaf
Schockaertstraat 7 – 4de verdiep te 9620 Zottegem. De dienst is toegankelijk van maandag tot
en met vrijdag, telkens vanaf 9 uur tot 12 uur.



Het volledig ingevulde sollicitatieformulier toesturen door middel van een e-mail aan
vacature@zottegem.be uiterlijk op 12 maart 2017.

De kandidaten moeten aan het gestructureerde sollicitatieformulier toevoegen:
 Een uittreksel uit het strafregister dat ten vroegste is afgeleverd op 1 januari 2017.
Ingeval van ongunstige vermeldingen kan de kandidaat een schriftelijke toelichting geven;
 Een kopie van het diploma van secundair onderwijs voor de functie van hoofdbegeleider (zie
bijzondere aanwervingsvoorwaarden);
 De kandidaat jobstudent voegt ook het attest student@work 475 uren toe;
 Indien van toepassing: Het officieel en geldig attest van je handicap, leerstoornis of ziekte.
 (*) Personen met een handicap, leerstoornis of ziekte kunnen redelijke aanpassingen vragen.
Zij worden verzocht zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die zij ondervinden mee te
delen als strikt persoonlijk gegeven alsook aan te duiden welke aanpassingen hun hierbij
kunnen helpen. Zij staven hun handicap.
De kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard.
De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het volledig of tijdig indienen van de kandidatuur ligt bij
de kandidaat.
Artikel 10. Het college beslist dat de vacature(s) worden gepubliceerd op de website van de
Stad Zottegem en facebook-pagina’s die worden beheerd door de Stad Zottegem en bijkomend zal
worden gemaild aan spontane sollicitanten.
CONTRACTEN, BESTELBONS
5.

Goedkeuren bestelbons.

Het College keurt de bestelbons nrs. 2017/236 tot en met 2017/314 goed.
ORDONNANCERING EN MANDATERING VAN DE UITGAVEN (BESLISSING,
BETALINGSBEVEL)
6.

Betaalbaarstelling mandaten.

Het College stelt de mandatenlijst voor investeringen nr. 2017/12 betaalbaar.
Het College stelt de mandatenlijst voor exploitatie uitgaven nrs. 2017/13 en 2017/14 betaalbaar.
RIOLEN
7.

Goedkeuren definitieve oplevering rioleringswerken Hongerstraat.

Bevoegdheid
Artikel 57 §2 van het gemeentedecreet.

Wetten en reglementen
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, artikel 24.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, artikel 5, § 2.
Verwijzingsdocumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 19 september 2011 betreffende de goedkeuring van het ontwerp voor
het aanleggen van riolering in de Hongerstraat.
Het collegebesluit van 4 februari 2013 houdende het goedkeuren van de gunning van de werken.
Verantwoording
De firma Audebo, Bedrijvenlaan 4 te 9080 Lochristi heeft de werken uitgevoerd voor het aanleggen
van de riolering in de Hongerstraat. De voorlopige oplevering had plaats op 6 februari 2014. Volgens
het bestek werd de waarborgtermijn vastgesteld op twee jaar. Op 14 februari 2017 zijn de werken in
staat van definitieve oplevering gesteld.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De werken voor het aanleggen van de riolering in de Hongerstraat worden definitief
opgeleverd.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES
8.

Gebouwen. Onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen 2017 en
2019.

Bevoegdheid
Art. 57, §3, 4° van het gemeentedecreet.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Wetten en reglementen
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Het collegebesluit van 7 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming, de
gunningswijze en aan te schrijven firma’s van de opdracht " Gebouwen: onderhoud van de centrale
verwarmingsinstallaties en schoorstenen 2017 en 2019", met name de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Verslag van nazicht van 13 februari 2017.
De financieel beheerder verleende het visum op 22 februari 2017.
Verantwoording
Sedert 1 juni 2007 is men verplicht alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming
te laten onderhouden en nakijken.
Gasinstallaties met een vermogen van meer dan 20kW dienen tweejaarlijks onderhouden en
nagekeken te worden. Stookolie installaties dienen jaarlijks nagekeken en onderhouden te worden.
Dit dient te gebeuren door een erkende vakman.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de
offertes en de vergelijking van de offertes stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de
firma met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Van Herzeele Daniël, Nieuwegestraat 1 te
9620 Zottegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.803,70 euro inclusief 21% btw op
jaarbasis.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in de boekjaren 2017 en 2019 op diverse budgetcodes.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College keurt het verslag van nazicht van de offertes van 13 februari 2017 voor de
opdracht “Gebouwen: onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen 2017 en
2019” goed.
Artikel 2. Het College gunt de opdracht aan Van Herzeele Daniël, Nieuwegestraat 1 te 9620 Zottegem,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.803,70 euro inclusief 21% btw op jaarbasis.
ALGEMENE GEMEENTELIJKE OF PROVINCIALE POLITIEREGLEMENTEN
(VERORDENINGEN VAN VERSCHEIDENE AARD, GELDIG OP HET GRONDGEBIED
VAN DE GEMEENTE OF VAN DE PROVINCIE)
9.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens een minivoetbaltornooi
op 2, 3 en 4 juni 2017.

Bevoegdheid
Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.

Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 6 februari 2017 van
voor Racing Strijpen, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van
een minivoetbaltornooi op 2, 3 en 4 juni 2017
Verantwoording
Het gunstig advies van 13 februari 2017 van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem,
hetwelk integraal en integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een tijdelijke
verkeersregeling.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Ter gelegenheid van een minivoetbaltornooi op 2, 3 en 4 juni 2017 volgende tijdelijke
maatregelen te nemen van 06.00 uur tot 20.00 uur:
Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder
ter hoogte van kruispunt Veldstraat/Hagelenberg
ter hoogte van Hagelenberg 3
Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer
ter hoogte van kruispunt Beugelstraat/Hagelenberg.
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
10.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de rommel-, brocanteen antiekmarkt in de wijk Montmartre op maandag 1 mei 2017.

Bevoegdheid
Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.
Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.

Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 29 januari 2017 van
voor het Montmartrecomité, tot het verkrijgen van een vergunning voor het
organiseren van een rommel-, brocante- en antiekmarkt in de wijk Montmartre op maandag
1 mei 2017.
Verantwoording
Het gunstig advies van 8 februari 2017 van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem,
hetwelk integraal en integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een tijdelijke
verkeersregeling.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Ter gelegenheid van de rommel-, brocante- en antiekmarkt in de wijk Montmartre op
maandag 1 mei 2017 volgende tijdelijke maatregelen te nemen van 5 uur tot 20 uur:
Parkeerverbod
Zuidstraat, Burgemeester Firmin De Meyerstraat, Montmartreplein, Gustaaf Schockaertstraat +
parking Sanitary, Frans De Beckstraat, Sint-Annastraat, Trapstraat (deel tussen Molenstraat en Gustaaf
Schockaertstraat)
Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder
Zuidstraat, Burgemeester Firmin De Meyerstraat, Montmartreplein, Gustaaf Schockaertstraat +
toegang parking Sanitary, Frans De Beckstraat, Sint-Annastraat
Opheffen eenrichtingverkeer
Zuidstraat
Verwijderen plooibakens
Trapstraat (ter hoogte van huisnrs. 37-39)
Wegomleiding
Verkeer komende uit de richting Erwetegem via de Molenstraat, Trapstraat, Kazernstraat richting
station
Verkeer komende uit de richting Godveerdegem via de Van Aelbrouckstraat, Stationsplein,
Musselystraat, Laurens De Metsstraat, Grensstraat, Noordstraat, rondpunt, Heldenlaan, Markt,
Hoogstraat, Meerlaan.
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
11.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de doortocht van de
Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 1 april 2017. Aanpassing.

Bevoegdheid

Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.
Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 9 januari 2017 van
voor GOLAZO Sports, tot het verkrijgen van een vergunning
voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 1 april 2017.
Het collegebesluit van 13 februari 2017 houdende het invoeren van een tijdelijk politiereglement ter
gelegenheid van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag
1 april 2017.
Vraag van de lokale politie om nog een bijkomende ingreep te voorzien voor het drukke verkeer
komende van de Lieve-Heerstraat en de Beugelstraat.
Verantwoording
Het gunstig advies van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem, hetwelk integraal en
integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een bijkomende tijdelijke
verkeersregeling.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op
zaterdag 1 april 2017 het collegebesluit van 13 februari 2017 aan te passen als volgt:
Eenrichtingverkeer van 7.30 uur tot 16 uur
Rijkbos richting Elenestraat
Molenbeekstraat richting Kouterstraat
Paddestraat richting Romeins Plein
Knutsegemstraat (deel tussen Penitentenlaan en Kluisstraat) richting Kluisstraat
Kluisstraat richting Rijkestraat
Opheffen eenrichtingverkeer van 7.30 uur tot 16 uur
Romeins Plein rijrichting Lieve-Heerstraat
Parkeerverbod van 7.30 uur tot 16 uur
Ballingsweg rijrichting Wassenhovestraat
Wassenhovestraat rijrichting Lage Weg
Lage Weg beide rijrichtingen
Lippenseweg (gedeelte tussen Elenestraat en Lippenhovestraat) rijrichting Lippenhovestraat
Lippenhovestraat rijrichting Beugelstraat (gedeelte tussen Baron Idès della Failleplein tot
Lippenseweg en van de Lippenseweg tot Beugelstraat)

Romeins Plein rijrichting Beugelstraat en Lieve-Heerstraat (met uitzondering van de parkeerplaatsen
naast de rijbaan)
Kluisstraat rijrichting Rijkestraat
Plaatsen sluizen met steward + verkeersbord D1 (verplicht rechts voorbij rijden) van 7.30 uur
tot 16 uur
Spelaanstraat juist voor de Gentse Steenweg
Ter Kameren juist voor de Buke
Kluisstraat juist voor de Rijkestraat
Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer
van 7.30 uur tot 16 uur
ter hoogte van kruispunt Provinciebaan/Lieve-Heerstraat
omleiding via Provinciebaan, Lippenseweg, Lippenhovestraat en Beugelstraat
ter hoogte van kruispunt Beugelstraat/Strijpenplein
omleiding via Sint-Andriessteenweg, Molenkouter, Kasteelstraat, Neerhofstraat,
Désiré Vandenbosschestraat, Elenestraat, Provinciebaan
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
PUBLICITEIT EN AANPLAKKEN
12.

Motorcross MC De Willemsvrienden. Plaatsen tijdelijke publiciteit.

Het College verleent MC De Willemsvrienden,
, toestemming voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langs
gemeentewegen (bij voorkeur op privéterrein) en langs gewestwegen voor de aankondiging van de
motorcross te Velzeke op zaterdag 15 en zondag 16 april 2017 (vergunning van 1 februari 2017 van
het Agentschap Wegen en Verkeer, district Oudenaarde).
13.

Jogging Joggingclub Erwetegem. Plaatsen tijdelijke publiciteit.

Het College verleent de Joggingclub Erwetegem
toestemming voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langs gemeentewegen (bij
voorkeur op privéterrein) en langs gewestwegen voor de aankondiging van de jogging in Erwetegem
op zaterdag 26 augustus 2017 (vergunning van 1 februari 2017 van het Agentschap Wegen en
Verkeer, district Oudenaarde).
LOKALE EN FOLKLORISTISCHE FEESTEN. STOETEN
14.

Organiseren van de reuzenommegang tijdens Sinksenkermis.

Bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
/
Verwijzingsdocumenten
Uitgaventabel
Parcours

Verantwoording
Op zondag 4 juni 2017 gaan de reuzen uit tijdens Sinksenkermis. Deze keer nodigen we, naast de
reuzen uit Herzele en Bevegem, de reus uit Lede en de reuzengroep uit Oostwinkel (3 reuzen) uit.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017 op budgetcode:
Beleidsdomein

VTOND

Vrije tijd en onderwijs

Beleidsitem

071000

Feesten en plechtigheden

Kostenplaats
Algemene rekening
Actieplan
Actie
Krediet

61311100
32.602,80

Prestaties evenementen en festivals
-

Uitgave

1205,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De reuzenommegang tijdens Sinksenkermis op zondag 4 juni 2017, met deelname van de
reus van Lede en de reuzengroep van Oostwinkel wordt goedgekeurd. De totale kosten belopen
1205euro en 535 bierbonnetjes.
SPORT EN SPEL
15.

WTC De Nieuwenhovespurters Waregem/Flanders Field Classics. Doortocht voor
wielertoeristen op 10 en 11 juni 2017.

Het College verleent WTC De Nieuwenhovespurters Waregem/Flanders Field Classics,
, toestemming voor het organiseren van een doortocht
van wielertoeristen op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 2017.
BIBLIOTHEEK
16.

vtbKultuur. Zomerwandeling. Gebruik leesterras.

Het College verleent vtbKultuur,
,
toestemming voor het gebruik van het leesterras van de stadsbibliotheek voor een picknick tijdens de
zomerwandeling op zondag 2 juli 2017.
HULPVERLENINGSZONE. BRANDWEER- EN REDDINGSDIENSTEN
17.

Brandweer Zone Vlaamse Ardennen. Kennisname agenda Zoneraad.

Het College neemt kennis van de lijst met beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
dd. 24 februari 2017 te bespreken agenda.

WEGDEK. VERKEERSREMMERS (O.A. VERKEERSDREMPELS. PLATEAU'S)
18.

Herinrichten van de schoolomgeving langs de gewestweg N462-Smissenhoek. Goedkeuring
eindafrekening.

Bevoegdheid
Artikel 57 §2 van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015 betreffende de goedkeuring van het ontwerp voor het
herinrichten van de schoolomgeving langs de gewestweg N462-Smissenhoek.
Het collegebesluit van 9 november 2015 betreffende de gunning van de werken aan nv Wegrovan,
Avelgemstraat 4 te 9690 Ruien.
Brief kennisgeving sluiting opdracht.
De eindafrekening van de werken opgemaakt door het studiebureau nv Arcadis Belgium.
Proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken.
De financieel beheerder verleende het visum op 15 februari 2017.
Verantwoording
De gemeenteraad besliste vorig jaar om de schoolomgeving langs de N462-Smissenhoek te
herinrichten. De nv Wegrovan, Avelgemstraat 4 te 9690 Ruien heeft de werken uitgevoerd in de
periode van januari-maart 2016 overeenkomstig de lastvoorwaarden van het bestek.
De voorlopige oplevering ervan had plaats op 8 november 2016. Uit het bijgevoegde proces-verbaal
blijkt dat er geen opmerkingen zijn op de uitgevoerde werken.
Volgens de eindafrekening opgemaakt door het studiebureau nv Arcadis Belgium bedraagt het
eindbedrag van de werken 187.794,70 euro, inclusief 21 % btw. Het gunningsbedrag wordt niet
overschreden.
Voor het uitvoeren van de werken heeft de nv Wegrovan een borgtocht gestort van 8.440,00 euro en
een aanvullende borgtocht van 6.990,00 euro. Bij de voorlopige oplevering van de werken mag de
borgtocht voor de helft en de aanvullende borgtocht volledig worden vrijgegeven.

Financieel
Vorderingsstaat nr.1 voor een bedrag van 55.651,59 euro, inclusief btw
Vorderingsstaat nr. 2 voor een bedrag van 106.024,39 euro, inclusief btw
Vorderingsstaat nr. 3 voor een bedrag van 30.077,49 euro, inclusief btw.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College keurt de eindafrekening voor het herinrichten van de schoolomgeving langs de
gewestweg N462-Smissenhoek voor een bedrag van 187.794,70 euro, inclusief 21 % btw goed. Dit
resulteert in een te vorderen bedrag van 6.271,71 euro aan de nv Wegrovan.
Artikel 2. De werken voor het herinrichten van de schoolomgeving langs de gewestweg N462Smissenhoek worden voorlopig opgeleverd.
Artikel 3. Van de borgtocht nr. 12/155714 van 8.440,00 euro zal een bedrag van 6.271,71 euro worden
gestort in de stadskas. De vrij te geven borgtocht voor een bedrag van 2.168,29 euro zal worden
gestort op de faillissementsrekening BE94 6304 3457 4914.
De aanvullende borgtocht nr. 12/155715C van 6.990,00 euro zal worden vrijgegeven en gestort op de
faillissementsrekening BE94 6304 3457 4914.
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
19.

Weigering stedenbouwkundige vergunning. Formulier II.

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/291
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/291.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 7/12/2016, werd ontvangen op 7/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grotenbergestraat 95 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 4 Afd (Grotenberge), sectie A, nr(s) 0201E.
Het betreft een aanvraag tot het bouwen en uitbreiden van tuinberging.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft het bouwen van de uitbreiding van een tuinberging in de achtertuinstrook van een
eengezinswoning type halfopen bebouwing gelegen Grotenbergestraat 95 te Grotenberge. Uit het
bundel blijkt dat het een constructie betreft van 36m², met plat dak, te realiseren in zwarte
sandwichpanelen. De bestaande tuinberging blijkt 30 m² groot te zijn, op basis van het kadasterplan én
op basis van het parellel lopend aanvraagdossier 2017/02 (renovatie bestaand tuinhuis) voor ditzelfde
perceel, op naam van Prieels Nadine. Het dossier bevat het akkoord van de buur gelegen
Grotenbergestraat 99 om deze uitbreiding van tuinberging te realiseren tot op de perceelsgrens.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
-

De aanvraag is NIET in overeenstemming met de geldende verkavelings- en BPA-voorschriften.
Immers, het goed is gelegen binnen (lot1 van) de verkavelingsvergunning 41081 – 810/1
(beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 15 mei 1979), waarin expliciet
verwezen wordt naar de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Breivelde
(december 1972 – vastgesteld bij KB dd. 26 september 1975).
Het feit dat bedoeld BPA voorwerp geweest is van de decretaal voorziene vervalregeling
vervat in het eertijdse decreet ruimtelijke ordening (mei 2001) doet geenszins afbreuk aan
de blijvende rechtsgeldigheid van de voorliggende BPA-voorschriften, binnen de context
van deze verkavelingsvergunning.
De voorgenomen werken hebben betrekking op art. 6 ‘koeren en hovingen’ van bedoeld
BPA. Daar is bepaald dat “een nutsgebouw toegelaten is onder de volgende voorwaarden :
o De bebouwbare oppervlakte is maximaal 30 m², op 10 meter afstand van het
hoofdgebouw;
o Hoogte der gevels : maximaal 3,00 m boven het maaiveld;
o Plat dak is verplichtend;
o Materialen en kleur :
 Gevel in dezelfde materialen als het hoofdgebouw,
 Dekbedekking, asfaltbedekking of dergelijke

o

Op te richten met gemeenschappelijke zijgevels, muurdikte 20 cm en beide daken
zelfde vorm.”

Voorliggend dossier is in strijd met o.a. de bepalingen :
o Er is reeds sprake van een nutsgebouw van 30 m², de voor bijgebouwen benutbare
maximale bouwoppervlakte is aldus reeds uitgeput;
o De afstand van de voorziene constructie tot de woning is zowat 15 m;
o De voorziene constructie is 4,00 m hoog;
o De voorziene materialen zijn andere dan die van het hoofdgebouw;
o Er is geen sprake van gemeenschappelijke zijgevels en gelijke dakvorm, ttz met
constructies bij de aanpalende buur.
Vastgesteld moet worden dat voorliggend dossier houdt – bijkomend – géén aanvraag
inhoudt tot het bekomen van gebeurlijke afwijkingen op de BPA-voorschriften, in
toepassing van de bepalingen van art. 4.4.1 VCRO.
Het voorgenomen project doorstaat dan ook de legaliteitstoets niet. Een opportuniteitstoets
is zelfs niet meer nodig.
Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Het project doorstaat de legaliteitstoets niet. De voorgenomen werken zijn strijdig met de
vigerende voorschriften uit het BPA, die geacht worden de plaatselijk goede ruimtelijke ordening
gedefineerd te hebben. De voorgenomen werken schaden derhalve ook de goede ruimtelijke
ordening.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Ongunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/2
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/2.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 6/01/2017, werd ontvangen op 6/01/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10/01/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grotenbergestraat 95 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 4 Afd (Grotenberge), sectie A, nr(s) 0201E.
Het betreft een aanvraag tot het renovatie bestaand tuinhuis.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de renovatie van een bestaand tuinhuis in de achtertuinstrook van een eengezinswoning
type halfopen bebouwing gelegen Grotenbergestraat 95 te Grotenberge. Uit het bundel blijkt dat het
een constructie betreft van 30 m², met plat dak, te realiseren in zwarte sandwichpanelen.

Het bundel bevat foto’s van een bestaand houten tuinhuis, met andere afmetingen en dakvorm en
vrijstaande inplanting. Op basis van het grafisch stuk geeft de aanvrager aan dat na realisatie van dit
herbouwd tuinhuis een drievoudig geschakeld volume (96 m² en 4,00 m hoogte) ontstaat.
Het weze opgemerkt dat er een tweede (parallelle) dossier (referentie 2016/291, op naam van Marc
Galle), voor het bouwen van de uitbreiding van een tuinhuis, ingediend werd voor ditzelfde perceel.
Het dossier bevat de akkoorden van naastliggende buren tot het optrekken van de constructie tot op de
perceelsgrens (buur Grotenbergestraat 99) resp. minstens één meter verwijderd van de perceelsgrens
(buur Warande).
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
-

De aanvraag is NIET in overeenstemming met de geldende verkavelings- en BPA-voorschriften.
Immers, het goed is gelegen binnen (lot1 van) de verkavelingsvergunning 41081 – 810/1
(beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 15 mei 1979), waarin expliciet
verwezen wordt naar de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Breivelde
(december 1972 – vastgesteld bij KB dd. 26 september 1975).
Het feit dat bedoeld BPA voorwerp geweest is van de decretaal voorziene vervalregeling
vervat in het eertijdse decreet ruimtelijke ordening (mei 2001) doet geenszins afbreuk aan
de blijvende rechtsgeldigheid van de voorliggende BPA-voorschriften, binnen de context
van deze verkavelingsvergunning.
De voorgenomen werken hebben betrekking op art. 6 ‘koeren en hovingen’ van bedoeld
BPA. Daar is bepaald dat “een nutsgebouw toegelaten is onder de volgende voorwaarden :
o De bebouwbare oppervlakte is maximaal 30 m², op 10 meter afstand van het
hoofdgebouw;
o Hoogte der gevels : maximaal 3,00 m boven het maaiveld;
o Plat dak is verplichtend;
o Materialen en kleur :
 Gevel in dezelfde materialen als het hoofdgebouw,
 Dekbedekking, asfaltbedekking of dergelijke
o Op te richten met gemeenschappelijke zijgevels, muurdikte 20 cm en beide daken
zelfde vorm.”
Voorliggend dossier is in strijd met o.a. de bepalingen :
o Er is reeds spraken van een nutgebouw van 30 m², de voor bijgebouwen benutbare
maximale bouwoppervlakte is aldus reeds uitgeput;
o De afstand van de voorziene constructie tot de woning is zowat 15 m;
o De voorziene constructie is 4,00 m hoog;
o De voorziene materialen zijn andere dan die van het hoofdgebouw;
o Er is geen sprake van gemeenschappelijke zijgevels en gelijke dakvorm, ttz met
constructies bij de aanpalende buur.
Vastgesteld moet worden dat voorliggend dossier houdt – bijkomend – géén aanvraag
inhoudt tot het bekomen van gebeurlijke afwijkingen op de BPA-voorschriften, in
toepassing van de bepalingen van art. 4.4.1 VCRO.
Het voorgenomen project doorstaat dan ook de legaliteitstoets niet. Een opportuniteitstoets
is niet meer aan de orde.
De vergunningsaanvraag referentie 2016/291 Marc Galle werd (wegens niet conformiteit
met het vigerende BPA) geweigerd.

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Het project doorstaat de legaliteitstoets niet. De voorgenomen werken zijn strijdig met de
vigerende voorschriften uit het BPA, die geacht worden de plaatselijk goede ruimtelijke ordening
gedefineerd te hebben. De voorgenomen werken schaden derhalve ook de goede ruimtelijke
ordening.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Ongunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;










Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/282
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/282.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 21/11/2016, werd ontvangen op
21/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/12/2016.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Romeins Plein 26-28 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 9 Afd (Velzeke-Rud.), sectie C, nr(s) 0850L, 0852G.
Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van volgende panden: Romeins Plein, 26 en 28 naar
bedrijfsruimte als kantoren (administratie), vergaderruimtes, archief, sanitaire voorzieningen voor de
werknemers enz....
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
De aanvraag beoogt de functiewijziging van 2 woningen naar bedrijfsruimte/kantoor (in functie van
aannemingsbedrijf).
De panden (1 rijwoning en 1 HOB) met 2 bouwlagen + zadeldak bevinden zich in de dorpskern van
Velzeke. Links sluiten ze aan bij een rij gelijkaardige panden. De omgeving wordt gekenmerkt door
woningen, handel, horeca, diensten, etc.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Onroerend Erfgoed – Oost-Vlaanderen bracht op 10/01/2017 een gunstig advies uit: aangezien de
betrokken volumes geen erfgoedwaarden hebben en het uitzicht van de gebouwen niet wijzigt,
heeft de aanvraag geen invloed op het beschermde dorpsgezicht.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De panden zijn bouwfysisch in voldoende goede staat en zijn principieel geschikt voor de beoogde
functie. Deze aannemingsactiviteit (met kantoren, vergaderruimtes, archief, sanitair voor
werknemers, etc.) is relatief kleinschalig en niet hinderlijk voor de omgeving.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College volgt het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar niet.

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning om
volgende reden:
Een groot deel van de afwatering van de omgeving verloopt via een rioolbuis door dit terrein
(ondergrondse publieke erfdienstbaarheid); de bestaande afwatering is echter problematisch (door
beperkte capaciteit bestaande rioolbuis); hierover is momenteel nog een studie van Farys lopende; in
afwachting van duidelijkheid omtrent mogelijke oplossingen voor de waterafvoer kan nog geen
goedkeuring gegeven worden voor een bestendiging van de bestaande toestand.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/288
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.

d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/288.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 2/12/2016, werd ontvangen op 2/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bontestraat 46 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 6 Afd (Erwetegem), sectie D, nr(s) 1014K.
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van 3 spandoeken tegen bestaande gevel.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft het aanbrengen van 3 spandoeken (6 m², 6m² en 18 m²) aan de gevels van een gebouw
gelegen Bontestraat 46; de spandoeken worden voorzien ter hoogte van de bestaande
vensteropeningen.
Het dossier biedt geen informatie over de opschrift(en), afbeelding(en), te gebruiken materialen of
kleurenstelling van de spandoeken.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (zone voor gemeenschapsvoorzieningen), gelet op
de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

-

De voorgenomen werken doen geen afbreuk aan het karakter noch aan het woonklimaat van de
bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Niet van toepassing.

MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Het ontwerp stipt te volgen;
 Het thema van de gevoerde publiciteit dient in direct verband te staan tot de beoogde
herbestemming van de site;
 De stedenbouwkundige vergunning komt te vervallen bij de sloop van de betroffen
constructie.
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.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,











infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/283
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/283.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 30/11/2016, werd ontvangen op
30/11/2016.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kachputtenstraat 14 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 2 Afd (Elene), sectie B, nr(s) 0284D.
Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van woonhuis naar kantoor.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft een functiewijziging van woning naar kantoor, zonder verdere informatie. Uit
opzoekingen blijkt dat de aanvrager actief in ‘advies in organisatie, beheer en management’.
Uit de beschikbare stukken valt niet op te maken of het een gehele functiewijziging betreft, dan wel
een functiewijziging voor voorliggend grafisch plan (te interpreteren op zowat 80 m²).
Een functiewijziging in woongebied is evenwel vergunbaar.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen functiewijziging heeft blijkbaar geen impact op het voorkomen van het gebouw.
Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp
brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Het ontwerp stipt te volgen;
 Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
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.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/294
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.

c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/294.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 8/12/2016, werd ontvangen op 8/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Provinciebaan 239-241 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 9 Afd (Velzeke-Rud.), sectie B, nr(s) 1372L02, 1372M02.
Het betreft een aanvraag tot het slopen van twee aan elkaar gebouwde woningen, deze aanvraag is niet
verbonden met andere gebouwen op aangrenzende percelen.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dosssier betreft het slopen van 2 aan elkaar gebouwde woningen, gelegen Provinciebaan 239 – 241 te
Velzeke. Volgende op de sloop zal een vergunnings aanvraag voor een nieuw project ingediend
worden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Agentschap Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 19 januari 2017 een gunstig
advies uit. Het advies maakt integraal en integrerend deel uit van deze beslissing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werken brengen geen schade toe aan het karakter aan het woonklimaat van de
bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 Het ontwerp stipt te volgen;
 Het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen stipt in acht te nemen;
 Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
 Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
 Ophoging van de zijdelingse stroken en in verlenging ervan slechts uit te voeren tot op 2 m
van de zijdelingse perceelsgrenzen.
 Geen uitgravingen en/of ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse
perceelsgrens links / rechts zonder het akkoord van de aanpalende gebuur;
 De bouwheer dient rekening te houden met de grondverzet-regels (hoofdstuk 13 Vlarebo).
Bedoeling is hiermee de verplaatsing van bodemverontreiniging bij uitgravingen te vermijden.
Wanneer bodem uit "verdachte gronden" (mogelijks verontreinigde percelen) of in grote
hoeveelheden (>250 m³) wordt uitgegraven, moet de bouwheer nagaan of de uit te graven
grond verontreinigd is. Dit gebeurt door een "technisch verslag" te laten opmaken door een
erkend bodemsaneringsdeskundige.
De ontvanger van de uitgegraven bodem zal dan de garantie hebben dat de uitgegraven bodem
zijn perceel niet vervuilt. Dit gebeurt door het afleveren van een "bodembeheerrapport" door

een "bodembeheerorganisatie".
Meer informatie bij OVAM http://www.ovam.be of tel. 015-284284;
 Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;
 Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te
vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;
 Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
 De nodige voorzorgen te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming
van de vrijgekomen mandelige muren;
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.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/292
Algemene voorwaarden

a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/292.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 7/12/2016, werd ontvangen op 7/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kleine Nieuwstraat 5 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 1 Afd, sectie A, nr(s) 0727A 4.
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen zonnepanelen en batterij.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft het aanbrengen van zonnepanelen op de achtergevel (2 lagen over de gehele
gevelbreedte) alsook het plaatsen van zonnepanelen (3 rijen van 8 panelen en bijhorende
infrastructuur) op de achterliggende platdakstructuur van het goed gelegen Kleine Nieuwstraat 5 te
Zottegem. De (schuine) uitkraging ten opzichte van de achtergevel bedraagt zowat 1,35 m, de panelen
hebben een hoogte van zowat 1,85 m.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:

-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werken dragen bij tot duurzame energiehuishouding. De vormgeving en
materiaalgebruik zijn in harmonie met een stedelijke omgeving. Het ontwerp schaadt het karakter
noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke
ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Niet van toepassing.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 Het ontwerp stipt te volgen;
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.
26.

Stedenbouwkundige vergunning. Formulier I.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.

.

Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/280
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.

g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/280.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 21/11/2016, werd ontvangen op
21/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Paddestraat 15 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 9 Afd (Velzeke-Rud.), sectie C, nr(s) 0891F.
Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging naar industrie/ambacht.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
De aanvraag beoogt de (regularisatie van) functiewijziging van landbouwbedrijf (m.i.v. woning) naar
ambacht (opslagruimtes in functie van aannemersactiviteit/bouwbedrijf).
Het betreft een U-vormig historisch hoevecomplex, met achteraan het woongedeelte, rechts en
vooraan voormalige schuren/stallingen en links een modernere stalling/loods.
Rechts bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning, links een onbebouwd perceel (akkerland),
daarnaast een woning type HOB. De omgeving wordt vnl. gekenmerkt door woningen, in een landelijk
woonlint, aansluitend bij de dorpskern van Velzeke. Naast wonen komen hier ook andere functies voor
(handel, horeca, diensten, museum, school, ziekenhuis,…).
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Onroerend Erfgoed – Oost-Vlaanderen bracht op 12/01/2017 een voorwaardelijk gunstig advies
uit: alle bouwmaterialen moeten binnen of ordentelijk binnen de perimeter van de historische
hoeve gestockeerd worden.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

In praktijk worden niet enkel de gebouwen maar quasi het volledige terrein benut als opslagplaats
voor allerhande bouwmaterialen; deze zijn her en der verspreid gestapeld, tot in zij- en
voortuinstroken toe. Daardoor biedt het terrein een relatief wanordelijke/rommelige aanblik en
vormt het een storend element in het straatbeeld. Daarnaast contrasteert het betonnen uiterlijk van
de moderne loods sterk met de historische architectuur en uitzicht van de voormalige hoeve.

-

De site wordt reeds geruime tijd gebruikt voor de aangevraagde functie; deze wordt, rekening
houdend met de in de omgeving aanwezige diversiteit aan functies, op zich niet hinderlijk of
storend geacht. De betrokken gebouwen en het betrokken terrein zijn op zich ook geschikt voor de
beoogde functie; er zijn geen structureel ingrijpende verbouwingswerken mee gepaard gegaan. De
aannemersactiviteit is daarenboven relatief kleinschalig; het betreft hier een terrein < 0,5 ha.

-

Er dient, rekening houdend met het landelijk karakter van de omgeving en het feit dat deze locatie
deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht en de historische hoevegebouwen bovendien
opgenomen zijn in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed, echter meer zorg besteed te worden
aan het uitzicht van de site en het behoud van de nog aanwezige erfgoedwaarden.

-

Ter verbetering van de visuele integratie in de omgeving en het straatbeeld dient in het kader van
de huidige aanvraag verboden te worden dat bouwmaterialen gestapeld/gestockeerd worden op
plaatsen die zeer zichtbaar zijn vanop straat, met name in de voor- en zijtuinstroken.

-

De aanvrager-eigenaar dient erover te waken dat geen vermijdbare schade ontstaat aan het
historisch gedeelte (U-vormig complex van woning met schuren, stallen en kapelletje) en dat dit
bouwfysisch in goede staat gehouden wordt. Een aantal herstellings-/onderhouds/instandhoudingswerken lijken hoognodig. Deze dienen uitgevoerd te worden met respect voor de
erfgoedwaarden (! meldingsplicht Erfgoed).

-

Inspanningen kunnen bovendien gedaan worden om de moderne loods links en de daarachter
gesitueerde buitenopslag beter te integreren in het straatbeeld en de rest van het
gebouwencomplex, bijvoorbeeld d.m.v. aangepaste en doordachte erfbeplanting.

-

Het ontwerp schaadt onder die voorwaarden het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde
omgeving.

-

Het ontwerp brengt onder die voorwaarden de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
MER-toets
- Niet van toepassing.
CONCLUSIE:
Voorwaardelijk gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 De voorwaarde uit het advies van Onroerend Erfgoed van 12/01/2017 te respecteren: alle
bouwmaterialen moeten binnen of ordentelijk binnen de perimeter van de historische hoeve
gestockeerd worden.






Er wordt verboden materialen te stapelen/stockeren in de voor- en zijtuinstroken. De
momenteel aldaar nog aanwezige materialen dienen binnen de 3 maand na deze vergunning
verwijderd te zijn.
Binnen de 3 maand na deze vergunning dient een erfbeplantingsplan opgemaakt en
voorafgaand aan de uitvoering ervan ter goedkeuring aan het College voorgelegd te worden;
hierin dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de visuele integratie van de loods links
op het terrein en de buitenopslag erachter.
Ter info: De aanvrager-eigenaar dient er tevens over te waken dat geen vermijdbare schade
ontstaat aan het historisch gedeelte (U-vormig complex van woning met schuren, stallen en
kapelletje) en dat dit bouwfysisch in goede staat gehouden wordt. Een aantal herstellings/onderhouds-/instandhoudingswerken lijken hoognodig. Deze stedenbouwkundig nietvergunningsplichtige werken dienen uitgevoerd te worden met respect voor de
erfgoedwaarden (en met in acht name van de meldingsplicht inzake Erfgoed).

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.
27.

Stedenbouwkundige vergunning. Formulier I.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/293

Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/293.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 7/12/2016, werd ontvangen op 7/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pieter Magermanplein 9 en met als
kadastrale omschrijving Zottegem 8 Afd (Strijpen), sectie A, nr(s) 0854F.
Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een vrijstaande woning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
uitbreiding (21m²) aan een bestaande woning
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De aanvraag is in overeenstemming met de geldende BPA- voorschriften, om volgende reden(en):
gelegen in een goedgekeurd niet-vervallen BPA Grote Lage d. d. 30/11/1984
Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Vormgeving en materiaalgebruik zijn in harmonie met deze van het bestaande gebouw / de
woningen in de omgeving.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 De voorwaarden en bepalingen van het BPA Grote Lage stipt in acht te nemen;
 Het ontwerp stipt te volgen gelet op het akkoord van de aanpalende eigenaar(s);
 Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
 Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
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.

28.

Aktename melding.

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/25
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.

f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/25.
Voor de meldingsplichtige handelingen geld art. 4.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010;
De melding, ingediend door
, en strekkende
tot bouwen van een veranda, gelegen op een perceel Gentse Steenweg 219 , 9620 Leeuwergem
(Zottegem), kadastraal bekend als Zottegem 3 Afd (Leeuwergem), sectie A, nr(s) 0273B 2;
De melding werd op 1/02/2017 per beveiligde zending ontvangen, dat het meldingsformulier
vergezeld werd van de vereiste dossierstukken (plannen, foto’s,…);
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Akte te nemen van de melding ingediend door Kesteleyn Philip, Gentse Steenweg 219 ,
B-9620 Zottegem strekkende tot bouwen van een veranda, op een perceel gelegen Gentse Steenweg
219 , 9620 Leeuwergem (Zottegem), kadastraal bekend als Zottegem 3 Afd (Leeuwergem), sectie A,
nr(s) 0273B 2.
Artikel 2. Deze melding in te schrijven in het vergunningenregister van de stad.
De indiener van de melding is verantwoordelijk voor de (wettelijke) correctheid ervan. Het uitvoeren
van gemelde handelingen waarvoor eigenlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is een
stedenbouwkundige overtreding. De overheid kan hiertegen optreden. De gemelde handelingen mogen
worden aangevat vanaf de twintigste dag na datum van de melding. De aangemelde handelingen
mogen niet meer worden aangevat indien twee jaar na datum van de melding verstreken zijn. De
melding ontslaat de indiener niet van de naleving van stedenbouwkundige noch andere sectorale
wetgeving (b.v. Burgerlijk Wetboek, natuur- en milieuwetgeving, regelgeving inzake onroerend
erfgoed,…).
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.

.

Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
 Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
 Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
 Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/286
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).

Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/286.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 1/12/2016, werd ontvangen op 1/12/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/12/2016.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Marebeekstraat 70 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 6 Afd/Erwetegem, sectie D, nr(s) 1101F.
Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning met een bergruimte op het gelijkvloers en
kelder.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de vervangende nieuwbouw van een eengezinswoning (met strakke hedendaagse
vormgeving) met bergruimte op gelijkvloers en kelderverdieping, gelegen Marebeekstraat 70 te
Erwetegem. De sloopvergunning werd reeds afgeleverd. De gelaagde opbouw van het project wil een
antwoord bieden op de terreinkenmerken ter plaatse (hellend terrein) en tegelijkertijd stalling bieden
voor een private collectie (landbouw)voertuigen. De totale bouwhoogte van het project zal 6,40 m
(plat dak) bedragen. Het project blijkt voorwerp geweest te zijn van voorafgaandelijk overleg met de
stedenbouwkundig ambtenaar.
Op verklaring van bouwheer-ontwerper wordt voorzien in de aanleg van hemelwaterciterne (10.000
liter) en bijhorende infiltratievoorziening (7.500 liter of 10 m²), in functie van vormen van hergebruik
alsook in de aanleg van een septische put.
Volgens het vigerende VMM-zoneringsplan is het goed gelegen in ‘collectief geoptimaliseerd
buitengebied’.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werken zijn qua vormgeving en materiaalgebruik zijn integreerbaar in de
omgeving. Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.
Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit
wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput (10.000 liter) +
infiltratievoorziening (7.500 liter), overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende
gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 Het ontwerp stipt te volgen;
 De bouwlijn en de pas van de vloer te laten controleren door de Technische Dienst van het
stadsbestuur, uiterlijk acht dagen vóór de aanvang der werken;
 Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
 De bouwheer heeft de verplichting om de appartementen te bouwen conform de geldende
norm voor verhoogd akoestisch comfort (zie info op http://www.wtcb.be);
 De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) via septische put (min. 2000 l tot 5 IE + 300 l/IE per
bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in collectief
geoptimaliseerd buitengebied);
 De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 10.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;
 Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 7.500 l en een
infiltratieoppervlakte van min. 10 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper dan
80 cm onder het niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een
omgekeerde werking te vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min.
4 m afstand der gebouwen (om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).



De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;
 Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
 Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
 Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
 Ophoging van de zijdelingse stroken en in verlenging ervan slechts uit te voeren tot op 2 m
van de zijdelingse perceelsgrenzen.
 Geen uitgravingen en/of ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse
perceelsgrens links / rechts zonder het akkoord van de aanpalende gebuur;
 De bouwheer dient rekening te houden met de grondverzet-regels (hoofdstuk 13 Vlarebo).
Bedoeling is hiermee de verplaatsing van bodemverontreiniging bij uitgravingen te vermijden.
Wanneer bodem uit "verdachte gronden" (mogelijks verontreinigde percelen) of in grote
hoeveelheden (>250 m³) wordt uitgegraven, moet de bouwheer nagaan of de uit te graven
grond verontreinigd is. Dit gebeurt door een "technisch verslag" te laten opmaken door een
erkend bodemsaneringsdeskundige.
De ontvanger van de uitgegraven bodem zal dan de garantie hebben dat de uitgegraven bodem
zijn perceel niet vervuilt. Dit gebeurt door het afleveren van een "bodembeheerrapport" door
een "bodembeheerorganisatie".
Meer informatie bij OVAM http://www.ovam.be of tel. 015-284284;
 Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;
 Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te
vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;
 Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
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.
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Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
 Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978.
 Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.











Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening.
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010.
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2016/259
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2016/259.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 7/11/2016, werd ontvangen op 7/11/2016.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17/11/2016.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gentse Steenweg 8 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 5 Afd/Godveerdegem, sectie A, nr(s) 0845S 2.
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen woning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de verbouwing van een eengezinswoning type gesloten bebouwing gelegen Gentse
Steenweg 8 te Godveerdegem. Het project voorziet in de sloop van bijgebouwen (langsheen de linker
perceelsgrens), vervangende nieuwbouw aan de achterzijde en verbouwing van het hoofdvolume aan
de voorzijde. De globale verschijningsvorm en typologie van de woning blijven behouden. De
voorgenomen werken geven aanleiding tot een beperkte afname in bebouwde oppervlakte alsook in
bouwvolume. Uit de berekening door bouwheer-ontwerper moet blijken dat maximumnorm inzake
woonfunctie (1.000 m³) gerespecteerd wordt.
Het dossier bevat de akkoorden van de respectieve buren (links, rechts, achteraan).
Op verklaring van de bouwheer wordt voorzien in de plaatsing van een hemelwaterciterne (10.000
liter, met bijhorende infiltratievoorziening 2.000 liter), in functie van vormen van hergebruik alsook in
de plaatsing van een septische put.
Volgens het vigerende VMM-zoneringsplan is het goed gelegen in ‘collectief te optimaliseren
buitengebied’.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (landschappelijk waardevol agrarisch gebied), gelet
op de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Agentschap Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 19 december 2016 een
(voorwaardelijk) gunstig advies uit. Bedoeld advies maakt integraal en integrerend deel uit van
deze beslissing.

-

Duurzame Landbouwontwikkeling – Oost-Vlaanderen bracht op 30 november 2016 een advies
uit, houdende het niet uitbrengen van een advies vanuit landbouwkundig oogpunt, aangezien er
geen impact op de agrarische structuur te verwachten is.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 24 november tot 23 december
2016. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werken zijn qua vormgeving en materiaalgebruik in harmonie met deze van het
bestaande gebouw en de woningen in de omgeving. De volumenorm in functie van de
woonfunctie (1.000 m³) wordt gerespecteerd. Het ontwerp schaadt het karakter noch het
woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet
in het gedrang.

Watertoets


Watertoets: Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit
wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput (10.000 liter) +
infiltratievoorziening (2.000 liter), overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende
gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
 Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
 Het ontwerp stipt te volgen gelet op het akkoord van de (drie) aanpalende eigenaars;
 Het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen stipt in acht te nemen;
 De bouwlijn en de pas van de vloer te laten controleren door de Afd. Wegen O.-Vl. en het
stadsbestuur uiterlijk acht dagen vóór de aanvang der werken;
 Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
 De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) via septische put (min.
3000 l tot 5 IE + 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten
(gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied);
 De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 10.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;
 Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 2.000 liter; de bodem van het
infiltratiesysteem mag niet dieper dan 80 cm onder het niveau van het (oorspronkelijk)
maaiveld geplaatst worden (om een omgekeerde werking te vermijden); de
infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min. 4 m afstand der gebouwen (om vocht/stabiliteitsproblemen te vermijden).
 De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;
 Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
 Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
 Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
 De aansluitingen tegen de aanpalende gebouwen links / rechts waterdicht af te werken volgens
de regels der kunst;



Rekening te houden met de bepalingen van art. 675-680 van het Burgerlijk Wetboek inzake
“Uitzichten op het eigendom van de nabuur”;
 Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;
 Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te
vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;
 Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
 De nodige voorzorgen te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming
van de vrijgekomen mandelige muren;
 De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;
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.
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