
Pagina 1 van 14

GEMEENTE HULSHOUT
ID OMGEVINGSPLATFORM:
OMV_2021195538

GEMEENTELIJK DOSSIERNUMMER:
VK_0063

OMGEVINGSVERGUNNING

Voorgeschiedenis
 07 januari 2008: opname in het vergunningenregister met als intern nr. 881 en als 

referentienr. 189957 voor een eengezinswoning die werd opgericht voor 1962;
 22 december 2021: Voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning voor het afsplitsen van 

een lot bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in open bebouwing en het 
wijzigen van de rooilijn werd ingediend door de heer Marcel Van den Vonder met als 
contactadres Grote Baan 138 te 2235 Hulshout en heeft in het omgevingsloket de referentie 
OMV_2021195538 en als intern nr.VK_0063.

Feiten en context
a. Korte omschrijving van de aanvraag

 Door de heer Marcel Van den Vonder met als contactadres Grote Baan 138 te 2235 Hulshout 
werd een aanvraag ingediend voor een verkaveling

 Kort omschreven gaat het over het afsplitsen van een lot bestemd voor het oprichten van 
een eengezinswoning in open bebouwing en het wijzigen van de rooilijn.

 De aanvraag heeft betrekking op het eigendom gelegen te Langestraat 35 en met kadastrale 
omschrijving (afd. 3) sectie B 346 E.

 De aanvraag heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een 
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project. De 
bevoegde overheid om een beslissing te nemen over de aanvraag is dan ook het college van 
burgemeester en schepenen.

 De aanvraag tot omgevingsvergunning werd door de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
volledig en ontvankelijk bevonden op maandag 3 januari 2022.

 De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij 
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de 
project-m.e.r.-screening.

a. Stedenbouwkundige basisgegevens
 Het goed is volgens het vastgestelde gewestplan Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 

1978, gelegen in woongebied.
 De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht 

en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening 
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niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen 
mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).Het goed 
is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de 
omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.

 Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke 
inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder 
geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

b. Beschrijving van de omgeving 
 Het eigendom is niet nabij het centrum van de gemeente gelegen. De weg Langestraat 35 

2235 Hulshout is, gelet op de plaatselijke toestand, een voldoende uitgeruste weg die is 
aangelegd in betonverharding, en voorzien van de nodige nutsvoorzieningen.

 De Grote Waterstraat is aangelegd in betonklinkers.
 De nabije omgeving bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen in open bebouwing.

c. Beschrijving van de aanvraag
 De aanvraag betreft het afsplitsen van een lot bestemd voor het oprichten van een 

eengezinswoning in open bebouwing en het wijzigen van de rooilijn.
Het betreft het creëren van een lot voor het oprichten van een woning in open bebouwing, 
hiervoor zal de bestaande tuin van de woning gelegen te Langestraat 35 worden opgesplitst.
De bestaande woning zal worden aanzien als restperceel namelijk lot 3.

 Lot 1 is bestemd voor open bebouwing. Voor lot 1 wordt een oppervlakte voorzien van 
3a85ca met een straatbreedte van 15,50 m en een diepte van minimaal 22,06 m. De 
voorgevelbouwlijn wordt voorzien op 08,00 m uit de as van de weg en op 3,00 m uit de 
ontworpen rooilijn, zoals aangeduid op het verkavelingsplan. 

d. Openbaar onderzoek
 Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 

27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag 
openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek werd gehouden van 13 januari 2022 
t.e.m. 11 februari 2022. De voorgeschreven procedure werd gevolgd en naar aanleiding van 
het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend.

 Naar aanleiding van bovenvermeld bezwaarschrift werd er een nieuwe projectversie 
ingediend door de aanvrager er moet een nieuw openbaar onderzoek worden opgestart van 
17 maart 2022 t.e.m. 15 april 2022. De voorgeschreven procedure werd gevolgd en naar 
aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ingediend.

e. Afwijkingsbepalingen
 Niet van toepassing op deze aanvraag.

f. Beslissing gemeenteraad inzake gemeentewegen
Het artikel 31 van het decreet omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad hierover moet 
beslissen.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
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de eventuele vergunning opneemt. De gemeenteraad heeft in zitting van 13 juni 2022 het volgende 
beslist:
De nieuwe rooilijn zoals weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan opgesteld door 
landmeter-expert Marcel Van den Vonder, wordt definitief vastgesteld. Er wordt goedkeuring 
verleend aan de kosteloze overdracht naar het openbaar domein van de gemeente Hulshout, op een 
perceel grond, ten kadaster gekend onder Hulshout, 3de  afdeling Houtvenne, sectie B, nr. 346/deel, 
groot 18ca, zoals aangeduid onder loten 2,4,5 en groene kleur op het rooilijnplan door landmeter-
expert Marcel Van Den Vonder. De gemeenteraadsbeslissing dat werd opgeladen op het 
omgevingsloket maakt mee onderdeel uit van de beslissing van de vergunningverlenende overheid.
 
Juridische gronden

 6 februari 1991 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

 5 april 1995 en latere wijzigingen: Decreet houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid.

 1 juni 1995 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

 29 april 1997: Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
 8 juli 1997 en latere wijzigingen: Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van 

de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 18 juli 2003 en latere wijzigingen: Decreet Integraal Waterbeleid.
 8 juli 2005: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende openluchtrecreatieve 

verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.
 15 mei 2009 en latere wijzigingen: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met zijn 

wijzigingsdecreten en uitvoeringsbesluiten.
 5 juni 2009 en latere wijzigingen: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid.
 5 juli 2013 en latere wijzigingen: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing  van 
afvalwater en hemelwater.

 25 april 2014 en latere wijzigingen: Decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 13 februari 2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en 

provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning.

 27 november 2015 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 9 juni 2017: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband.
 8 december 2017: Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 

ordening, milieu en omgeving (Codextrein).

Adviezen
 Uit de artikelen 35 en 36 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning met betrekking tot de 
instanties die advies verlenen over stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van 
gronden blijkt dat er 5 adviezen dienden ingewonnen te worden.

 Op 06 februari 2022 werd het gunstig advies van FLUVIUS ontvangen.

 Op 02 februari 2022 werd het voorwaardelijk gunstig advies van PIDPA DRINKWATER 
ontvangen.
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 Op 21 februari 2022 werd het voorwaardelijk gunstig advies van PIDPA RIOLERING 
ontvangen.

 Op 04 februari 2022 werd het gunstig advies van PROXIMUS ontvangen.

 Op 16 februari 2022 werd het gunstig advies van TELENET ontvangen.

Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling omgevingsambtenaar
De omgevingsambtenaar bracht op 15 juni 2022 volgend advies uit:

a. Decretale beoordelingselementen
Wegenis
De rijweg waarlangs het goed gelegen is bestaat uit duurzame materialen en is ten minste 
voorzien van een elektriciteitsnet. Bijgevolg is het goed gelegen langs een voldoende uitgeruste 
weg zoals bepaald in Artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bedrijfswoning
De voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op het oprichten van een bedrijfswoning artikel 
4.3.6 Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is op deze aanvraag niet van toepassing.

Publieke toegang van gebouwen
De voorliggende aanvraag heeft geen betrekking betreffende toegang van personen met een 
functiebeperking tot openbare wegen en tot voor het publiek toegankelijke onroerende goederen 
bijgevolg is artikel 4.3.7 Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet van toepassing.

b. Mer-screening
De aanvraag heeft betrekking op een project dat opgenomen is in bijlage III, rubriek 10.b 
stadsontwikkelingsprojecten, van het besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. De aanvraag bevat een project 
-m.e.r.- screeningsnota. Een toetsing van het project aan de hand van de project-m.e.r.-gegevens aan 
de criteria van bijlage II van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (DABM) wijst uit dat het voorgenomen project geen nieuwe of bijkomende gegevens 
over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. Er moet bijgevolg geen milieueffectrapport over het 
project worden opgesteld. Uit de screening blijkt dat geen MER nodig is.

c. Watertoets
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal 
waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt de nadere regels vast voor de 
toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, 
aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal 
waterbeleid en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.

De percelen gelegen te Langestraat 35 en met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie B 346 E 
stromen af naar de Scheiloop, een onbevaarbare waterloop van tweede categorie die beheerd wordt 
door de Vlaamse Waterweg nv. De percelen zijn volgens de watertoetskaarten niet gelegen in 
mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.

Mogelijke schadelijke effecten voor het water zouden kunnen ontstaan door een wijziging van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater of het grondwater, een wijziging van infiltratie naar het 
grondwater, een wijziging van de grondwatervoorraden en het grondwaterstromingspatroon, een 
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wijziging van het overstromingsregime, het afvoergedrag of de structuurkwaliteit van de waterloop 
en een wijziging van waterafhankelijke natuur.

Daarom dienen de nodige maatregelen te worden genomen om mogelijke schadelijke effecten zo veel 
mogelijk te vermijden en dient minstens voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van avalwater en hemelwater, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 juli 
2013 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2016.

Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen aangepast 
met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van terrassen toegelaten ( 
max.30 vierkante meter) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk 
is.

d. Erfgoed - / archeologietoets
De aanvraag betreft geen beschermd monument, een beschermd dorpsgezicht of een beschermd 
landschap. Het betreft geen gebouw dat is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
De aanvraag is niet gelegen in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. De 
aanvraag is niet gelegen in een (gedeeltelijk) beschermde archeologische site of vastgestelde 
archeologische zone. De oppervlakte van het betrokken perceel/de betrokken percelen is kleiner dan 
3.000 m², een archeologienota is dus niet vereist.
Decreet grond- en pandenbeleid
Het project valt niet onder het toepassingsgebied van het decreet grond- en pandenbeleid.
e. Ingediende bezwaren
Het bezwaar van het eerste openbaar onderzoek wordt weerhouden kort samengevat gaat het over 
verschillen in afmetingen tussen rooilijnplan en verkavelingsontwerp en dat er een foutief plan werd 
opgeladen op het omgevingsloket hiervoor werd er door de aanvrager een nieuwe projectversie 
aangemaakt en een nieuw openbaar onderzoek werd opgestart.
Het bezwaar van het tweede openbaar onderzoek wordt niet weerhouden kort samengevat gaat het 
over de beschrijvende nota die nog steeds de verkeerde afmetingen bevat dit dossierstuk zal uit de 
vergunning worden geweerd zodat het bezwaar niet langer van tel is in huidige aanvraag.

f. Externe adviezen
De omgevingsambtenaar sluit zich aan bij de ontvangen adviezen en maakt deze zich eigen. Inclusief 
de daarop opgelegde voorwaarden en lasten. De adviezen zijn raadpleegbaar op het omgevingsloket.
g. Planologische toets
Het goed is volgens het vastgestelde gewestplan Herentals - Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, 
gelegen in woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk 
Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen).Het gevraagde doorstaat de legaliteitstoets.

h. Goede ruimtelijke ordening
Deze beoordeling – als uitvoering van artikel 1.1.4. van de VCRO gericht op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling en met oog op een ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de volgende criteria als 
uitvoering van artikel 4.3.1 van de VCRO.

Functionele inpasbaarheid
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De straat heeft een hoofdzakelijk residentieel karakter. De beoogde woonfunctie integreert zich 
hierin volledig. Alle nevenfuncties worden uitdrukkelijk niet toegelaten.

Mobiliteitsimpact
Voor het ontwikkelen van deze percelen wordt gerekend op een wagenbezit van twee 
personenwagens. De straat is voldoende uitgerust om deze bijkomende verkeersbewegingen op 
te vangen. De stedenbouwkundige voorschriften voorzien niet een minimum van twee 
parkeerplaatsen op het eigen terrein. Hierdoor wordt de last van het autobezit niet afgewenteld 
op het openbaar domein. De stedenbouwkundige voorschriften worden in die zin aangepast.

Schaal van het project 
De aanvraag past zich qua bouwhoogte en omvang in de onmiddellijke en ruime omgeving. De 
schaal wordt hierbij niet overschreden mits de aanpassing in rood aangeduid op het 
verkavelingsplan worden nageleefd.
Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De bouwdichtheid is aanvaardbaar. Dit betekent dat er een goed evenwicht is voorzien tussen 
bebouwde en onbebouwde ruimte. Door slechts 2 bouwlagen toe te laten kan een hedendaagse 
woning opgericht worden die in overeenstemming is met de bestaande woningen in de 
omgeving. Er is voldoende afstand tot de rooilijn voorzien en ter hoogte van de zijgevels wordt 
een bouwvrije strook voorzien van 3 meter. Hierdoor komt de landelijke omgeving niet in 
gedrang. Aan de bestaande perceelstructuur worden wel wijzigingen aangebracht. Momenteel 
bestaat het te verkavelen terrein uit 1 kavel, dewelke worden herverdeeld naar 1 extra lot. De 
woondichtheid op het perceel neemt toe. Met de realisatie van de voorgestelde verkaveling 
wordt een aanvaardbare dichtheid van gerealiseerd. Een dergelijke dichtheid is inpasbaar in een 
landelijke omgeving als Houtvenne en doet geen afbreuk aan het landelijke karakter van 
Houtvenne. Een dergelijke dichtheid is gangbaar voor de buitengebieden van Hulshout. De 
volumes van de constructies die men volgens de aangepaste verkavelingsvoorschriften kan 
bouwen zijn beperkt.
Visueel- vormelijke elementen
Het straatbeeld wordt gekenmerkt door woningen in diverse stijlen. Sommige zijn voorzien van 
een plat dak, de meeste zijn evenwel voorzien van een hellend dak. Het aantal bouwlagen gaat 
van 1 over 1,5 tot 2. Er komt zowel verouderde als recente bebouwing voor. De aanvraag past 
zich hier volledig in qua uitzicht en materiaalgebruik. De verhardingen worden maximaal 
beperkt. De voortuinstrook dient minstens voor 25% voorzien te worden van 
groenaanplantingen. Hierdoor blijft na bebouwing nog steeds een groene toets aanwezig in het 
straatbeeld. De voorgestelde materialen zijn gebruikelijk maar onvoldoende om een goede 
beoordeling te kunnen maken en zullen in deze zin worden aangepast. De aangepaste 
verkavelingsvoorschriften laten voldoende ruimte voor een individuele en kwaliteitsvolle invulling 
van de architectuur en esthetiek. Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking, moet de 
duurzaamheidsklasse van het hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het 
buitenklimaat.
Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen
Het gevraagde is volgens het gemeentelijk woonomgevingsplan, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 3 september 2018, gelegen in randwijk. Het gevraagde is wel  in 
overeenstemming met de richtlijnen voor randwijk.
Cultuurhistorische aspecten
Deze aspecten zijn niet van die orde om in overweging te nemen in deze aanvraag. Het goed is 
niet gelegen binnen een archeologische site of in de omgeving van een geklasseerd landschap, 
ankerplaats of beschermd monument. 
Bodemreliëf
In de voor en zijtuinstroken is een ophoging van het bodemreliëf slechts toegelaten tot op gelijke 
hoogte met het straat- of trottoirniveau. Een strook van 50 cm langsheen de perceelsgrenzen 
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mag bij eventuele terreinwijzigingen nooit hoger gebracht worden dan het niveau van de 
aanpalende percelen. Alle overtollige grond die vrijkomt bij het graven van de funderingen, dient 
verwijderd te worden via een erkende grondwerker of naar een erkende stortplaats. Het voorzien 
van een zwembad of (sier)vijver in de tuin wordt slecht toegelaten met maximale oppervlakte 
van 12 m².

 Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
Hinder met betrekking tot schaduw of privacy wordt met het voorgestelde plan of de 
voorgestelde voorschriften niet verwacht. De woon- en leefkwaliteit kan met de 
voorgestelde volumes en open ruimten gegarandeerd blijven. Er worden voldoende 
mogelijkheden voorzien om de nodige binnen- en buitenruimte te creëren. De bouwheer 
moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder te 
beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het 
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014. Op het verkavelingsplan is te zien dat de 
huidige afsluiting geplaats is op het openbaar domein deze moet verwijderd worden voor de 
loten verkoopbaar kunnen gesteld worden. De aanvrager/eventuele nieuwe eigenaar dient in 
afwachting van een eventuele nieuwe bebouwing de nodige maatregelen te nemen om 
wildparkeren op het onbebouwde terrein te voorkomen. 

i. Milieuaspecten
Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de aanvraag. De milieuaspecten 
dienen hier dan ook niet verder behandeld te worden.

j. Gekende hinder van de inrichting
Niet van toepassing op deze aanvraag.

k. Aangevraagde rubrieken
Niet van toepassing op deze aanvraag.

l. Gemeentelijke reglementen
Het gemeentelijk reglement tot de aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en 
opritten dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021, evenals het 
gemeentelijk reglement betreffende het overwelven van baangrachten dat werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014 dienen nageleefd te worden.

Algemene conclusie
Het gevraagde is omwille van de hierboven aangehaalde redenen aanvaardbaar. Er wordt 
voorgesteld om de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te verlenen mits 
volgende voorwaarden worden nageleefd:

 Op het verkavelingsplan is te zien dat de huidige afsluiting geplaats is op het openbaar 
domein deze afsluiting moet verwijderd worden voor er een verkoopbaarheidsattest kan 
worden afgeleverd.

 De aanvrager/eventuele nieuwe eigenaar dient in afwachting van een eventuele nieuwe 
bebouwing de nodige maatregelen te nemen om wildparkeren op het onbebouwde terrein 
te voorkomen. 

 De aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en aangepast verkavelingsplan dienen te 
worden nageleefd.

 De adviezen van de adviesinstanties dienen stipt te worden gevolgd.
 Alle kosten voor aanpassingen aan nutsleidingen zijn ten laste van de aanvrager.
 Alle nevenfuncties worden uitdrukkelijk niet toegelaten. 
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 Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen 
aangepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van 
terrassen toegelaten ( max. 30 vierkante meter) mits ze afwateren naar de tuin en mits een 
onmiddellijke bezinking mogelijk is.

 De strook zoals op het rooilijnplan dient aan de gemeente Hulshout kosteloos te worden 
afgestaan voor het openbaar nut ter inlijving bij het openbaar domein. Dit dient te 
gebeuren alvorens één lot te vervreemden of te bebouwen.

 Artikel 4.2.16. §1. en §2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing op 
deze aanvraag: 
§1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, 
verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van 
erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is 
verleden.
§2. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college 
van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor 
de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is 
door :
1° de storting van een afdoende financiële waarborg;
2° een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële 
waarborg.
Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder 
deels zelf de lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
De voorwaarden en lasten opgelegd in de gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2022 
houdende de zaak der wegen dienen integraal te worden opgevolgd

College van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het advies van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 15 juni 2022  en sluit zich aan bij dit advies.   

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN 
ZITTING MAANDAG 20 JUNI 2022 HET VOLGENDE:

Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning 
ingediend door Marcel Van den Vonder met als contactadres Grote Baan 138 te 2235 Hulshout voor 
het afsplitsen van een lot bestemd voor het oprichten van een eengezinswoning in open bebouwing 
en het wijzigen van de rooilijn te Langestraat 35 en met als afdeling 3 sectie B nr. 346E te vergunnen 
mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

 Op het verkavelingsplan is te zien dat de huidige afsluiting geplaats is op het openbaar 
domein deze afsluiting moet verwijderd worden voor er een verkoopbaarheidsattest kan 
worden afgeleverd.

 De aanvrager/eventuele nieuwe eigenaar dient in afwachting van een eventuele nieuwe 
bebouwing de nodige maatregelen te nemen om wildparkeren op het onbebouwde terrein 
te voorkomen. 

 De aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en aangepast verkavelingsplan dienen te 
worden nageleefd.
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 De adviezen van de adviesinstanties dienen stipt te worden gevolgd.
 Alle kosten voor aanpassingen aan nutsleidingen zijn ten laste van de aanvrager.
 Alle nevenfuncties worden uitdrukkelijk niet toegelaten. 
 Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen 

aangepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van 
terrassen toegelaten ( max. 30 vierkante meter) mits ze afwateren naar de tuin en mits een 
onmiddellijke bezinking mogelijk is.

 De strook zoals op het rooilijnplan dient aan de gemeente Hulshout kosteloos te worden 
afgestaan voor het openbaar nut ter inlijving bij het openbaar domein. Dit dient te 
gebeuren alvorens één lot te vervreemden of te bebouwen.

 Artikel 4.2.16. §1. en §2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing op 
deze aanvraag: 
§1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, 
verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van 
erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is 
verleden.
§2. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college 
van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor 
de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is 
door :
1° de storting van een afdoende financiële waarborg;
2° een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële 
waarborg.
Het attest, vermeld in het eerste lid, kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder 
deels zelf de lasten heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
De voorwaarden en lasten opgelegd in de gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2022 
houdende de zaak der wegen dienen integraal te worden opgevolgd

Artikel 2:
Volgende algemene voorwaarden worden opgelegd:

 De gemeente zal de beslissing bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats 
waar het voorwerp van de aanvraag uitgevoerd zal worden. 

 De aanvrager dient het college van burgemeester en schepenen via het Omgevingsloket op de 
hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de 
vergunning verleend is, en dit ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 
werkzaamheden of handelingen.

 De openbare weg in de nabijheid van de bouwwerken dient rein gehouden te worden en dit ten 
gevolge van artikel 106 van de Politiecodex.

Artikel 3:
In de huidige vergunning zijn de opritten op het openbaar domein of eventuele overwelvingen van 
baangrachten niet inbegrepen. Hiervoor dient nog een aanvraag te worden ingediend bij de 
bevoegde dienst op basis van het daartoe bestemde aanvraagformulier, in overeenstemming met de 
gemeentelijke reglementen. De documenten hiertoe worden met de omgevingsvergunning 
meegestuurd.

Artikel 4:
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn, zoals bijvoorbeeld voor het aanleggen 
van opritten en bermen of het oppompen van grondwater.
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Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart 
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per 
fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend 
vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt 
van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van 
de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels 
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een 
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-
afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de 
bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 
2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
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blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang 
een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen 
in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk 
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding 
desalniettemin behouden.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van 
de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig 
artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota 
overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een 
maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van 
de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig 
artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, 
met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.  

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing 
van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van 
twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen 
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in 
eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd 
verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten 
onrechte niet om advies werd verzocht; 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid 
zijn gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
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Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van 
dertig dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt; 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van 
de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij 
de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het 
op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar 
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen 
om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het 
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld 
in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

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

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing; 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek: 
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a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

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

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld. 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken: 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks; 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht; 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°. 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden 
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. 

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. 

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in 
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die 
nuttig zijn voor het dossier. 

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord 
wil worden. 

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan 
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift 
van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op 
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de 
Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de 
behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken 
en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
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