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OMGEVINGSVERGUNNING

de algemeen directeur de burgemeester

Referentie omgevingsloket OMV_2020103968
Referentie gemeente 202000069
Projectnaam VIMODA - WOMMERSOM
Ligging Zandstraat 22 te 3350 Linter

Afdeling 24128, sectie C, perceel 10R5

Contactpersoon omgevingsloket@linter.be
Smeyers Maarten, diensthoofd Omgeving en 
Wonen – 011 78 91 38
Veldhaens Luc, omgevingsambtenaar – 011 
78 91 37

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Tim Tutenel, Staatsbaan 269B te 3460 Bekkevoort, 
werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/10/2020 HET 
VOLGENDE BESLIST: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is 
ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de 
omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag voor de bouw van een kleinschalige residentie van 6 erkende 
assistentiewoningen met gemeenschappelijke ruimtes.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing  kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/), via het geoportaal van de gemeente Linter 

omgevingsloket@linter.be
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
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(https://omgeving.geoportaal.be/#/linter/) of op de dienst Omgeving en Wonen van de gemeente Linter tot 
30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het 
betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 
rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de 
besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de 
vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
 digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
 per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker 
verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de 
beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief 
of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

 de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 het college van burgemeester en schepenen van Linter.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2020103968;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing 

of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2020103968” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De dossiertaks is verschuldigd op rekening van de provincie op het nummer:
  IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
  Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
  Verplichte mededeling: “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam beroepsindiener

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 
november 2015.

https://omgeving.geoportaal.be/#/linter/
http://www.omgevingsloket.be/
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Omgevingsloketnummer: OMV_2020103968
Dossiernummer: 202000069

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door Tim Tutenel wonende te Staatsbaan 269B te 3460 Bekkevoort, werd 
ingediend op 11/08/2020
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 09/09/2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Zandstraat 22 te 3350 Linter, kadastraal bekend: 
Afdeling 24128, sectie C, perceel 10R5

Het betreft een aanvraag voor de bouw van een kleinschalige residentie van 6 erkende 
assistentiewoningen met gemeenschappelijke ruimtes.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Verslag van de gemeentelijke Omgevingsambtenaar
dossiernummer OMV_2020103968
intern nummer 202000069
datum ontvangst 11/08/2020
datum volledig 09/09/2020
datum verslag 16/10/2020
aanvrager Tutenel
ligging Zandstraat 22 te 3350 Linter
kadastraal Afdeling 24128, sectie C, perceel 10R5

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag is niet gesitueerd in een algemeen of bijzonder plan van aanleg of in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestplan.

De aanvraag is volgens het gewestplan TIENEN - LANDEN, vastgesteld bij KB van 24 maart 1978, 
gelegen in een woongebied met landelijk karakter.
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0 en art. 6.1.2.2 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt:

Artikel 5.1.0.
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 6.1.2.2.
Woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor 
landbouwbedrijven

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.

Richtlijnen en omzendbrieven

De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1997) en latere wijzigingen is 
van toepassing op deze aanvraag:

Onder woongebied met landelijk karakter wordt verstaan de landelijke dorpen, de landelijke gehuch-ten 
en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste wordt doorgaans ook
“afwerkingsgebied” genoemd. Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd “voor 
woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven”. Zowel bewoning als landbouw zijn 
bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide bestemmingen staan er op gelijke voet. 
Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen, voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. 
worden toegelaten. 
Voor inrichtingen bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met inbegrip van de para-
agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts toelaatbaar zijn voor zover zij niet wegens 
de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten worden afgezonderd in een daartoe aangewezen gebied. Er 
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dient dan ook steeds te worden onderzocht of zij bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied 
met landelijk karakter. Concreet betekent dit dat zij niet van aard mogen zijn de woon- of landbouwfunctie 
van het gebied te verstoren
Bovendien geldt voor elk van de niet-residentiële inrichtingen, activiteiten en voorzieningen, bedoeld in 
artikel 5.1.0. dat zij slechts toelaatbaar zijn voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omge-ving.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen

De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen:
• [algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer], vastgesteld bij besluit 

van de Vlaamse regering van 29 april 1997.
• [verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater], vastgesteld bij besluit van de Vlaamse re-
gering van 5 juli 2013.

• [verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 
dergelijke verblijven], vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005.

 [verordening betreffende toegankelijkheid], vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 
5 juni 2009.

 [verordening inzake breedband], vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen:
• [verordening met betrekking tot verhardingen], vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering 

van 12 september 2014.
 [verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen], 

vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2012.

2. Historiek

Geen vergunningshistoriek bekend.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Het goed is gelegen in de Zandstraat (Wommersom).

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking de bouw van een kleinschalige residentie 
van 6 erkende assistentiewoningen met gemeenschappelijke ruimtes.

De residentie zal gelocaliseerd worden over twee woonlagen in twee bouwvolumes binnen een bestaande 
hoeve site. Twee assistentiewoningen zijn gehuisvest in het bestaande woonhuis aan de straatzijde en vier 
woningen in een nieuwbouw in het binnengebied. De bestaande bouwvallige bijgebouwen in het 
binnengebied zullen gesloopt worden.

Het woonhuis en de lange stalgevel aan de straatzijde met daarin de poort tot de achterliggende site, zijn 
beeldbepalende elementen en worden als zodanig behouden. De bijgebouwen, in bouwvallige staat, zullen 
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gesloopt worden. Het nieuwbouwvolume aan de achterzijde wordt zoveel mogelijk op de footprint van de 
bestaande bijgebouwen voorzien. Hierdoor blijft de ruimtelijke impact naar de directe omgeving zoveel 
mogelijk ongewijzigd en bewaart men het karakter van de binnenkoer.

Zoals vermeld, wordt de straatgevel behouden. Twee nieuwe strakke ingrepen in de gevel en in het dak 
van het stalgebouw zorgen voor voldoende licht en zicht en kondigen een nieuwe functie aan in het 
bestaande straatbeeld. Beide raamopeningen geven uit op polyvalente / gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimtes.

Zowel het gelijkvloers als de verdieping bieden plaats aan een polyvalente ruimte van telkens 42m². 
Daarnaast huisvest het gelijkvloers ook 2 tellerlokalen, WC, berging en hal.
Het dak van het stalgebouw zal in zijn geheel vernieuwd worden. De passen van kroonlijst en goot blijven 
ongewijzigd. In dit stalgebouw zijn de gemeenschappelijke ruimtes gehuisvest. Hier kunnen de bewoners 
elkaar ontmoeten. Een ruim schuifraam verbindt deze ruimte met het binnengebied. De 
gemeenschappelijke ruimtes geven het project de nodige sociale cohesie.

Door middel van een passerelle kunnen de bovenliggende wooneenheden bereikt worden met één centrale 
lift en trap aan het gemeenschappelijke gedeelte van de residentie. Dit zorgt voor een verbindend element 
tussen de straatvolumes en het volume in het binnengebied.

Deels onder de passerelle zijn de afvalberging (24m²) en fietsenstalling (23m²) voorzien met een groendak. 
De fietsenstalling is voorzien van oplaadpunten voor e-bikes.
Toegangen naar entrees en terrassen worden zodanig aangepast dat deze drempelloos uitgevoerd kunnen 
worden.
De verharding wordt voorzien in waterdoorlatende klinkers.
Om het karakter van de binnenkoer zo groen mogelijk te kunnen houden, is het parkeren aan de 
achterzijde van het perceel voorzien in een parking met een kleinschalige en groene opzet.
De woningen zelf zijn voor erkende assistentiewoningen ruim van opzet en van alle gemakken voorzien. 
Elke assistentiewoning heeft de beschikking over min. 1 ruim terras.In de nieuwbouw voorziet men 4 
assistentiewoningen met telkens 1 slaapkamer (netto oppervlakte 60,1m²). In het woonhuis aan de 
straatzijde voorziet men 2 assistentiewoningen met telkens 2 slaapkamers (netto oppervlakte 76,1m²).

4. Beperkt Openbaar onderzoek
Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de vereenvoudigde procedure van 
toepassing en moet de aanvraag beperkt openbaar gemaakt worden. Het beperkt openbaar onderzoek 
werd gehouden van 16/09/2020 t.e.m. 15/10/2020. Er werden 0 bezwaren ingediend.

5. Adviezen
o Op 09/09/2020 werd advies gevraagd Fluvius.
o Op 09/09/2020 werd advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) - post 

Tienen.
o Op 09/09/2020 werd advies gevraagd aan Toegankelijk Vlaanderen (Inter).
o Op 09/09/2020 werd advies gevraagd aan de Watering van de Grote Gete.
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6. Project MER-screening
Niet van toepassing.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Planologische toets
De aanvraag is volgens het gewestplan TIENEN - LANDEN, vastgesteld bij KB van 24 maart 1978, 
gelegen in een woongebied met landelijk karakter.

Wegenis
Niet van toepassing.

Watertoets
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd 
gebied of een risicozone voor overstromingen, 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. Voor het betrokken project werd het watertoetsinstrument op 
het internet doorlopen. Uit het overzichtsrapport van de watertoets blijkt dat een positieve uitspraak 
mogelijk is indien de gewestelijke en de provinciale stedenbouwkundige verordening hemelwater worden 
nageleefd. Het ontwerp voorziet in de plaatsing van een hemelwaterput van 20.000 liter en een 
infiltratievoorziening van 5.400 liter (met een oppervlakte van 13m²) zodat aan de verordening voldaan 
wordt. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het 
decreet integraal waterbeleid.

De plaatsing van een grotere hemelwaterput (+10.000 liter) wordt als volgt gemotiveerd:

Het hemelwater zal gebruikt worden voor de spoeling van de wc’s in het gebouw. Het nuttig gebruik van 
een wc is vastgelegd op 30 (liter/dag/gebruiker).
Er zijn in totaal 6 zorgappartementen voorzien, waarvan 4 appartementen met één slaapkamer en 2 
appartementen met twee slaapkamers. Het aantal gebruikers voor het woongebouw bedraagt 12 
gebruikers (twee per appartement met één of twee slaapkamers).
De frequentie van gebruik bedraagt voor een woongebouw 30 (dagen/maand).

Aangetoond nuttig gebruik = 30 (frequentie van gebruik) x 12 (gebruikers) x 30 (liter) = 10.800 liter/maand 
voor de wooneenheden.

Daarnaast houdt men er rekening mee dat er ongeveer 5 bezoekers per dag in de gemeenschapplijke 
ruimte (14 voorziene zitplaatsen) langkomen, wat een eerder bescheiden raming is. Het nuttig gebruik 
wordt dan geraamd op = 5 (gebruikers) x 30 (frequentie van gebruik) x 30 (liter) = 4.500 liter/maand voor de 
gemeenschappelijke ruimte.

In totaal bedraagt het nuttig gebruik dan 15.300 liter/maand, of 510 liter/dag.

Via het watertoetsinstrumenten komt men bij een hergebruik van 510 liter/dag aan een richtwaardevan 
20.000 liter (hemelwaterput).
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Mer-screening
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1/03/2013 (BS 29/04/2013) dient er voor de 
aanvraag een project MER-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). 
Een screeningsnota maakt deel uit van het aanvraagdossier.
Er wordt ingegaan op de disciplines waterkwaliteit en –kwantiteit, grondwater, bodem, landschap, geluid, 
geur en mobiliteit. 
In de nota zijn de mogelijke effecten onderzocht en wordt er aangegeven dat er geen significante effecten. 
Uit het dossier kan geconcludeerd worden dat met voorliggende omgevingvergunningsaanvraag geen 
significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn in de huidige opstelling en rekening houdende met 
de reeds voorziene maatregelen en dat een MER niet nodig is.

Natuurtoets
Niet van toepassing.

Erfgoed-/archeologietoets
Niet van toepassing.

Mobiliteit
Het ontwerp voorziet in 6 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor andersvalieden. Daarnaast is er ook een 
fietsenstalling. Normalerwijze wordt er bij meergezinswonen een parkeernorm van 1,5 opgelegd. Bij 
assistentiewoningen kan hiervan afgeweken worden aangezien deze personen of koppels niet over 2 
auto's beschikken. In het verleden werd dit zo ook vergund voor de assistentiewoningen in Drieslinter en 
Orsmaal (beiden in opbouw).

Bezoekers kunnen parkeren op het dorpsplein dat 200m verder gelegen is.

De verkeersafwikkeling gebeurt langs de voorliggende Zandstraat.

Toegankelijkheidstoets
Op 9 september 2020 werd er advies gevraagd aan Toegangkelijk Vlaanderen (Inter). Op 30 september 
2020 liet Inter verstaan geen bezwaar te hebben tegen de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag. 
Gezien het beperkt aantal woonéénheden valt het project niet onder het toepassingsgebied van de 
verordening toegankelijkheid.

Men voorziet in totaal 6 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor andersvaliden. De overgangen tussen binnen en 
buiten zullen drempelloos (met een maximale tolerantie van 2cm) worden uitgevoerd, ook tussen living en 
terras.

De deurbladen zullen een minimum breedte hebben van 98cm. Voor- en achter de inkomdeur van de 
assistentiewoningen is steeds een draaicirkel van 150cm beschikbaar en naast de deur een opstelplaats 
van min. 45cm ruwbouw.

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.
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Scheidingsmuren
Artikel 83 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning is van toepassing op voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag: 
'Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren 
of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, vraagt het bevoegde bestuur met een 
beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen. Die eigenaars bezorgen 
hun standpunt binnen een vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst 
van het verzoek om een standpunt van het bevoegde bestuur, aan het bevoegde bestuur dat erom 
gevraagd heeft.'

De aanpalende diende geen bezwaar in. Aangezien er enkele aanbouwen gesloopt zullen worden die 
grenzen aan de bouw van de rechterbuur zal er in de voorwaarden van de vergunning gestipuleerd worden 
dat er een plaatsbeschrijving opgemaakt dient te worden van het aanpalende goed en dit op kosten van de 
bouwheer.

Milieuaspecten
Niet van toepassing.

Goede ruimtelijke ordening
Deze beoordeling - als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gericht op een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het 
leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de 
volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

Functionele inpasbaarheid

De omgeving bestaat vnl. uit ééngezinswoningen en enkele meergezinswoningen in de Zandstraat en aan 
het dorpsplein. Het pand is gelegen in het dorpshart van Wommersom. De bouw van een 
meergezinswoning met 6 woonentiteiten is hier dus ruimtelijk inpasbaar niet in het minst door de 
verschillende voorzieningen die men hier op wandelafstand treft o.a. dokterspraktijk, parochiezaal, 
apotheker, frituur, kinesist, kapsalon, bakker, bank- en verzekeringskantoor, frequente busverbinding, 
school, kinderopvang, café/brasserie, 2 electro- en huishoudwinkels, fotograaf, tandarts, 2 autogarages). 
Deze manier van wonen biedt ook een antwoord op de huidige tendens van een vergrijzende bevolking die 
hierdoor de mogelijkheid krijgen om kleiner in een leefgemeenschap te gaan wonen in hun eigen gemeente 
dichtbij allerlei voorzieningen.

Mobiliteitsimpact

Het ontwerp voorziet in 6 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor andersvalieden. Daarnaast is er ook een 
fietsenstalling. Normalerwijze wordt er bij meergezinswonen een parkeernorm van 1,5 opgelegd. Bij 
assistentiewoningen kan hiervan afgeweken worden aangezien deze personen of koppels niet over 2 
auto's beschikken. In het verleden werd dit zo ook vergund voor de assistentiewoningen in Drieslinter en 
Orsmaal (beiden in opbouw).

Bezoekers kunnen parkeren op het dorpsplein dat 200m verder gelegen is.

De verkeersafwikkeling gebeurt langs de voorliggende Zandstraat.
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Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid

Op perceelsniveau komt men aan een dichtheid van 53 wo/ha wat in dit geval ruimtelijk aanvaardbaar is 
aangezien het project een duidelijke maatschappelijke meerwaarde (assistentiewoningen, behoud van een 
beeldbepalend element, groendak, voorzieningen voor elektrische fietsen, polyvalente ruimtes die de 
sociale cohesie van de bewoners bevorderen...) creëert voor het dorp.

Het woonhuis en de lange stalgevel blijven behouden. De nieuwbouwvolumes aan de achterzijde worden 
zoveel mogelijk op de footprint van de bestaande bijgebouwen voorzien. De aanbouw die men voorziet aan 
het woonhuis (22m²) is een stuk kleiner dan de bestaande koterijen (49m² - bijgebouw 2). Daar tegenover 
staat dat de fietsenstalling, berging, trap & liftschacht groter zijn dan de ruimte die nu ingenomen wordt 
door het bestaand bijgebouw 1. Deze zaken in overweging genomen tonen aan dat de ruimtelijke impact 
naar de directe omgeving zoveel mogelijk ongewijzigd blijft en bewaart men het karakter van de 
binnenkoer.

Visueel-vormelijke elementen

Zoals reeds aangegeven zet het ontwerp in op het behoud van een beeldpalend element nl. woonhuis en 
lange stalgevel.

Om een relatie te leggen tussen oud (woonhuis en stalgevel) en nieuw (achterzijde), is ervoor gekozen de 
nieuwbouw in een rood-bruine genuanceerde gevelsteen te voorzien, gelijkend op die van het woonhuis en 
de stal. Naar vormgeving toe, krijgen de nieuwe bouwdelen in het binnengebied een terughoudende, 
rustige uitstraling door te werken met rechthoekige volumes, grote glaspartijen en verticale 
metselwerkbanden.

Het project biedt een woonzorgomgeving ingebed in de schaal en materialisering van zijn landelijke 
context.

Cultuurhistorische aspecten

Het woonhuis en de kange stalgevel zijn een beeldbepalend element in de Zandstraat en blijven behouden.

Het bodemreliëf

De nulpas van het bestaande woonhuis (in opmetingsplan landmeter op +40.66) wordt voor wat betreft de 
nieuwbouw over de volledige site doorgetrokken. Voor het overige worden er geen reliëfwijzigingen 
doorgevoerd en toegestaan.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

Zoals reeds aangehaald betreft het hier een kleinschalig project voor zes assistentiewoningen op maat van 
een landelijke dorpskern. Het project biedt een mooi alternatief voor wat oudere mensen die wat kleiner 
willen gaan wonen en (af en toe) nood hebben aan wat extra ondersteuning. Het project biedt kansen voor 
sociale cohesie binnen de bewonersgroep, maar biedt ook voldoende mogelijkheden tot privacy 
(woonéénheden tussen 60m²-76m²) met privatieve terrassen.
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Resultaten beperkt openbaar onderzoek
Het beperkt openbaar onderzoek werd gehouden door aanschrijving van de aanpalenden, van 16/09/2020 
tot 15/10/2020.
Resultaat: er werden 0 bezwaren ingediend.

Bespreking adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

o Op 9 september 2020 werd er advies gevraagd aan Fluvius. Er werd geen advies aangeleverd 
waardoor het als gunstig behandeld zal worden.

o Op 9 september 2020 werd er advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant - 
post Tienen. Op 29 september 2020 bezorgde de Hulpverleningszone Oost haar gunstig advies.

o Op 9 september 2020 werd er advies gevraagd aan Toegankelijk Vlaanderen (Inter). Op 30 
september 2020 liet Inter verstaan geen bezwaar te hebben tegen de voorliggende 
omgevingsvergunningsaanvraag. Gezien het beperkt aantal woonéénheden valt het project niet 
onder het toepassingsgebied van de verordening toegankelijkheid.

o Op 9 september 2020 werd er advies gevraagd aan de Watering van de Grote Gete.

Besluit
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp verenigbaar is met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Voorwaarden
 Het gebouw aan de Zandstraat mag niet in gebruik worden genomen voor andere doeleinden dan 

assistentiewoningen in de zin van erkende assistentiewoningen conform de artikelen 33-36 van het 
woonzorgdecreet.

 Het moet gaan om de huisvesting voor ouderen (65+).
 De wooneenheden dienen aangepast te zijn aan ouderen en zorgbehoevenden.
 Er is de garantie op onmiddellijke hulp in noodsituaties doordat er steeds iemand ter beschikking is 

om een noodoproep te beantwoorden of doordat minstens elke wooneenheid over een 
oproepsysteem beschikt.

 De voorziene gemeenschappelijke en op sociale netwerkvorming gerichte ruimtes (i.c. aan de 
voorzijde van het gebouw) dienen als dusdanig te worden ingericht, behouden en opengesteld voor 
de bewoners.

 Het advies van de brandweer van 29 september 2020 is integraal van toepassing.
 Het advies van de Watering van de Grote Gete van 1 oktober 2020 is integraal van toepassing.
 Indien u een bronbemaling of droogzuiging installeert voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 

werken heeft u mogelijk een bijkomende meldingsplicht. Alle bronbemalingen, met inbegrip van 
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende 
laag, die technisch noodzakelijk zijn voor ofwel de verwezenlijking van de bouwkundige werken, 
ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, met een netto opgepompt debiet van maximaal 
30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder het 
maaiveld, m.n. een droogzuiging voor het bouwen van een woning, gebouw, loods of andere vaste 
constructie, zijn meldingsplichtig en ingedeeld als een hinderlijke inrichting klasse 3. U dient deze 
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bronbemaling of droogzuiging te melden via het omgevingsloket. Deze melding dient u in te geven 
voorafgaande aan de installatie en het operationeel stellen van de droogzuiging.

 De bouwheer maakt op zijn kosten een plaatsbeschrijving op van de woning van de rechterbuur 
(Zandstraat 20) en dit voorafgaand aan de start van de werken.

 De bouwheer dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat bij de uitvoering van de 
aangevraagde werken het openbaar domein niet beschadigd wordt. Daartoe dient hij voor de 
aanvang van de werken alle kleinschalige verharding(en) van het openbaar domein, gelegen binnen 
de werfzone (kasseien, klinkers,…) weg te nemen en te stockeren gedurende de werken. De 
bouwheer dient nadien het openbaar domein in oorspronkelijke toestand en op eigen kosten te 
herstellen.

 Beperking werfverkeer (i.f.v. veiligheid van de schoolkinderen) +3,5T: 
o 8-9 elke dag
o 15-16 ma, di, do, vrij
o 12-13 woe
o Uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.

 Tijdens het slopen moet de hinder voor de aanpalende buren tot een minimum beperkt worden.
 Na het slopen van de constructies moet alle bouwafval van het terrein verwijderd worden en 

afgevoerd worden naar een erkend verwerker.
 De richtlijnen van de VLAREM II tot het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal dient 

nageleefd te worden (hoofdstuk 6.4 'Beheersing van asbest' uit titel II van het VLAREM).
 De bouwheer zorgt voor afwerking van de blinde gevelmuur die vrij komt te liggen door het slopen 

van de aanpalende gebouwen (bijgebouw 1 op de aangeleverde plannen).
 Aanplant van enkele streekeigen toekomstbomen, minimum formaat 12/14. U kan hiervoor een 

beroep op het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Lasten
Niet van toepassing.

ADVIES
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om deze aanvraag gunstig te 
adviseren.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar en 
maakt dit zich eigen.

BESLUIT IN ZITTING VAN 19/10/2020

1) De aanvraag ingediend door Tim Tutenel wonende te Staatsbaan 269B te 3460 Bekkevoort, wordt 
vergund.

2) Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:
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 Het gebouw aan de Zandstraat mag niet in gebruik worden genomen voor andere doeleinden dan 
assistentiewoningen in de zin van erkende assistentiewoningen conform de artikelen 33-36 van het 
woonzorgdecreet.

 Het moet gaan om de huisvesting voor ouderen (65+).
 De wooneenheden dienen aangepast te zijn aan ouderen en zorgbehoevenden.
 Er is de garantie op onmiddellijke hulp in noodsituaties doordat er steeds iemand ter beschikking is 

om een noodoproep te beantwoorden of doordat minstens elke wooneenheid over een 
oproepsysteem beschikt.

 De voorziene gemeenschappelijke en op sociale netwerkvorming gerichte ruimtes (i.c. aan de 
voorzijde van het gebouw) dienen als dusdanig te worden ingericht, behouden en opengesteld voor 
de bewoners.

 Het advies van de brandweer van 29 september 2020 is integraal van toepassing.
 Het advies van de Watering van de Grote Gete van 1 oktober 2020 is integraal van toepassing.
 Indien u een bronbemaling of droogzuiging installeert voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 

werken heeft u mogelijk een bijkomende meldingsplicht. Alle bronbemalingen, met inbegrip van 
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende 
laag, die technisch noodzakelijk zijn voor ofwel de verwezenlijking van de bouwkundige werken, 
ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, met een netto opgepompt debiet van maximaal 
30.000 m³ per jaar of een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot vier meter onder het 
maaiveld, m.n. een droogzuiging voor het bouwen van een woning, gebouw, loods of andere vaste 
constructie, zijn meldingsplichtig en ingedeeld als een hinderlijke inrichting klasse 3. U dient deze 
bronbemaling of droogzuiging te melden via het omgevingsloket. Deze melding dient u in te geven 
voorafgaande aan de installatie en het operationeel stellen van de droogzuiging.

 De bouwheer maakt op zijn kosten een plaatsbeschrijving op van de woning van de rechterbuur 
(Zandstraat 20) en dit voorafgaand aan de start van de werken.

 De bouwheer dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat bij de uitvoering van de 
aangevraagde werken het openbaar domein niet beschadigd wordt. Daartoe dient hij voor de 
aanvang van de werken alle kleinschalige verharding(en) van het openbaar domein, gelegen binnen 
de werfzone (kasseien, klinkers,…) weg te nemen en te stockeren gedurende de werken. De 
bouwheer dient nadien het openbaar domein in oorspronkelijke toestand en op eigen kosten te 
herstellen.

 Beperking werfverkeer (i.f.v. veiligheid van de schoolkinderen) +3,5T: 
o 8-9 elke dag
o 15-16 ma, di, do, vrij
o 12-13 woe
o Uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.

 Tijdens het slopen moet de hinder voor de aanpalende buren tot een minimum beperkt worden.
 Na het slopen van de constructies moet alle bouwafval van het terrein verwijderd worden en 

afgevoerd worden naar een erkend verwerker.
 De richtlijnen van de VLAREM II tot het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal dient 

nageleefd te worden (hoofdstuk 6.4 'Beheersing van asbest' uit titel II van het VLAREM).
 De bouwheer zorgt voor afwerking van de blinde gevelmuur die vrij komt te liggen door het slopen 

van de aanpalende gebouwen (bijgebouw 1 op de aangeleverde plannen).
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 Aanplant van enkele streekeigen toekomstbomen, minimum formaat 12/14. U kan hiervoor een 
beroep op het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

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 
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indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 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 
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gemachtigde; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

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.
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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: 

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.



G E M E E N T E B E S T U U R  L I N T E R

Helen-Bosstraat 43  I  3350 Linter  I  tel 011 78 91 30  I  fax 011 78 20 09  I  Belfius: IBAN BE02 0910 0016 6040  I www.linter.be

INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING
Op 19/10/2020 werd een beslissing genomen over uw aanvraag.

Hierbij vindt u:

 Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen.  Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen 
zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke voorwaarden 
er aan verbonden zijn.

 Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Welke stappen moet u nog ondernemen?

1. Bekendmaking vergunning

 Het bijgevoegde formulier met als titel 'besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning' 
dient u aan te plakken.

 Dit formulier geeft aan dat de vergunning verleend is. U dient het gedurende een periode van 30 
dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft. 

 Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U hebt er zelf 
belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen uw vergunning 
niet van start gaat. 

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluit ter 
bekendmaking van de omgevingsvergunning. U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket.

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket.

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de werken. U dient 
deze melding door te geven via het omgevingsloket.

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?
U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van 
aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

Meer informatie nodig?
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst Omgeving & Wonen van de 
gemeente.
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