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VERLENING  VAN  EEN  OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer  Omgevingsloket:  0MV202fü  29106

Gemeentelijk  dossiernummer:  0/2020/388

De aanvraag  ingedíend  door  REAL  TOBACCO,  Paradijsstraat  40, 8930  Rekkem  (Menen),  werd  per  beveiligde
zending  verzonden  op I 6 oktober  2ü20.

De aanvraag  werd  ontvankelijk  en volledig  verklaard  op 17  november  2020.

De  aanvraag  heeft  betrekking  op volgend  terrein:

MENEN  5 AFD  (REKKEM) B 0246 F
MENEN  5 AFD  (REKKEM) B 0233 H
MENEN  5 AFD  (REKKEM) B 0233 K
MENEN  5 AFD  (REKKEM) B 0234 H

Het  betreft  een  aanvraag  tot  het  herbouwen  van  een  handelszaak  met  bijgebouw,  gelegen  te Paradijsstraat  40,
8930  Rekkem  (Menen).

[)e  aanvraag  omvat:
- stedenbouwkundige  handelingen
- de exploitatie  van  een  of  meerdere  ingedeelde  inrichtingen  of  actíviteiten

Het college  van burgemeester  en schepenen  heefi  deze  aanvraag  onderzocht,  rekening  houdend  met  de
terzake  geldende  wettelijke  bepalingen,  in het bijzonder  met het decreet  van 25 april  20"14 betreffende  de
omgevíngsvergunning,  het decreet  houdende  Algemene  Bepalingen  inzake  Milieubeleid,  de Vlaamse  Codex
Ruimtelijke  Ordening,  het decreet  Integraal  HandelsvestigingsbeIeid,  het decreet  Natuurbehoud  en hun
uitvoeringsbesluiten.

 



1. Stedenbouwkundíge  basisgegevens

Deze  aanvraag  is volgens  het  gewestplan

- Kortríjk(K.B.04/1'1/1977)

gelegen  in agrarisch  gebied.

In deze zone  gelden  de stedenbouwkundige  voorschriften  van art. 11.4.1.  van het Koninklijk  Besluit  van

28 december  1972  betreffende  de  inríchting  en  de toepassing  van de ontwerp-gewestplannen  en de

gewestplannen.

Deze  voorschriften  luiden  als volgt:

De aqrarische  qebieden  ziin bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen
mogen  de agrarische  gebieden  enkel  bevatten  de voor  het  bedrijf  noodzakelijke  gebouwen,  de woning  van de

exploitanten,  benevens  verblijfsgelegenheid  voor zover  deze een integrerend  deel  vaan leefbaar  bedrijf

uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedr0ven. Gebouwen bestemd VOO/' niet aan de grond gebonden
agrarische bedr0ven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op
ten minste  300  m van een  woongebied  of  op ten minste  IOO m van een  woonuitbreidingsgebied,  tenzij  het  een

woongebied  met  landeÍi)k  karakter  betrefl.  De afstand  van 300  tot 100  m geldt  eveneens  niet  in geval  van

uitbreíding  van bestaande  bedrijven.  De overschakeling  naar  bosgebied  is toegestaan  overeenkomstíg  de

bepalingen  van  artikal  35 van  het  Veldwetboek,  betreffende  de afbakening  van de landbouw-  en bosgebieden."

De aanvraag  is gelegen  binnen  de perimeter  van het goedgekeurd  provinciaal  ruimtelijk  uitvoeringsplan

Solitaire  vakantiewoningen  - Interfluvium  (Provincieraad  25/06/2015).  De aanvraag  heeft  geen  betrekking

op een  vakantiewoning.

Onroerend  Eríqoed

De aanvraag  maakt  geen  deel  uit van de historische  stadskern  van Menen  en ligt  bijgevolg  niet  in een

vastgestelde  archeologis:,he  zone.

Het hoevecomplex  is opgenomen  in de  inveníaris  van  het bouwkundig  erfgoed  met volgende

omschrijving:  Paradijsstraat  nr. 40. Hoeve  gelegen  in afgespÍitst  deel  van de Paradijsstraat,  doet  deels

dienst  als horecazaak.  Losse,  verankerde  bakstenen  bestanddelen  gegroepeerd  rondom  een deels

gekasseid  en deels  onverhard  erf. Ten  noordwesten  behouden  woonhuis  van víer traveeën  en opkamer

links  en  rechts.  Rechthoekige  muuropeningen  met  behouden  schrijnwerk.  Onderdorpels  van

roodgeschilderde  tegels.

De aanvraag  is niet  gelegen  binnen  de perimeter  van  een  gewestelijk  of  gemeentelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan,

noch  binnen  de perimeter  van een goedgekeurd  bijzonder  plan van aanleg,  noch  in een  goedgekeurde  niet-

vervallen  verkaveling.

De aanvraag  is volgens  het studiegebied  Afbakening  natuur/jke  en agrarische  structuur  regio  Leiestreek
gelegen  in herbevestigd  agrarisch  gebied.

De aanvraag  paalt  aan noordwestzijde  aan het studiegebied  Masterplan  en beeldkwaliteitsplan  voor  de
grenspost  in Rekkem

Het gemeentelijk  rooilijnplan  nr.  149  Croisé  / Dronckaert  / Paradijs  / Purgatoire  / Risquons-tout

(KB 17.fü.1961)is  van  toepassing.

Volgende  verordeningen  zijn van toepassing  op de aanvraag:

Gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening  inzake  hemelwaterputten,  ínfíltratievoorzieningen

buffervoorzieníngen  en gescheiden  lozíng  van  afvalwater  en hemelwater  (05/07/20a13).

Gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening  inzake  toegankelijkheid  (05/C)6/2009).

Gemeentelijke  stedenbouwkundige  verordening  -  algemeen  bouwreglement  (1 1/12/2008).
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De aanvraag  is volgens  het zoneringsplan  gelegen  in een índividueel  te optímalíseren  buitengebíed.  In
deze  zone is er geen  aansluiting  op een operationele  afvalwaterzuiveringsinstallatie.  Het afvalwater  moet
gezuiverd  worden  door  een individuele  behandeIingsinstaIlatie  voor  afvalwater  (IBA)  met  BENOR-certificaat.  Descheiding  van het  hemelwater  en het afvalwater  is verplicht.

VCRO  -  Hoofdzakelijk  vergund

7o hoofdzakelijk vergund : een vergunníngstoestand, waarb0 voor da omgevingsvergunning voorstedenbouwkundige  handelingen  geldt  dat.'

a) bedrijven en hun constructies s)echts hoofdzakelilk vergund z0n indien de voor een normale bed@fsvoeringnoodzakeffjke  constructies  vergund  of  vergund  geacht  zqn, ook  wat  de functie  betreft,

VCRO  -  Vermoeden  van  vergunníng

Artike14.2.14.

§ 1. Bestaande constructies waarvan  door  enig  rechtens  toegelaten  bewijsmiddel  wordt aangetoond  dat  ze
gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van deze codex te allen tijde geacht te z0nvergund.

§ 2. Bestaande constructies waarvan door enig rechtens toegelaten be4smidde1 wordt aangetoond dat zegebouwd  werden  in de periode  vanaf  22 april  1962  tot de eerste  inwerkingtreding  van het  gewestplan
waarbinnen  zij  geÍegen  zijn, worden  voor  de toepassing  van deze  codex  geacht  te zijn vergund,  tenzg  het
vergund  karakter  wordt  tegengesproken  middels  een proces-verbaal  of een niet  anoniem  bezwaarschrifl,
te)kens opgesteld binnen een termqn van v0fjaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.
Het  tegenbewijs,  vermeld  in het  eerste  Íid, kan niet  meer  worden  geleverd  eens  de constructie  éèn  jaar  ajs
vergund  geacht  opgenomen  is in het  vergunningenregister.  1 september  2009  geldt  als eerste  mogelijke
startdatum  voor  deze  termijn  van éèn  jaar.  Deze  regeling  geldt  niet  indien  de constructie  gelegen  is in eenruímtelijk  kwetsbaar  gebied.

VCRO  -  Basisrechten  voor  zonevreemde  constructies

Onderafdeling  1 Toepassingsgebied,  draagwijdte  en algemene  bepalíngen

Artikel  4.4.10.

§ 1. Deze  afdeÍing  is van toepassing  op vergunningsaanvragen  die betrekking  hebben  op hoofdzakeffjk
vergunde  en niet  verkrotte  zonevreemde  constructies,  met  uitzondering  van pub[iciteítsinrichtingen  of
uithangborden.

Onderafdeling  2 Bestaande  zonevreemde  constructies

Secfíe  2 Besfaande  zonevreemde  constructies,  niet  zïjnde  won/ngbouw

Subsectie  2 Herbouwen  op dezelfde  plaats

Artike14.4.17.

§ 1. De vígerende  bestemmingsvoorschriflen  vormen  op zichzelf  geen  weigeringsgrond  bij  de beoordeling
van een aanvraag  voor  een omgevingsvergunning  voor  het  op dezelfde  plaats  herbouwen  van een
bestaande  zonevreemde  constructie,  niet  zijnde  woningbouw.  Er is sprake  van een  herbouw  op dezelfde
plaats  indien  de nieuwe  constructie  ten minste  drie  kwart  van  de bestaande  oppervlakte  overlapt.

Indien  de herbouwingswerken  betrekkíng  hebben  op projecten  waarvoor  een  omgevingsvergunning  voor  de
expÍoitatie  van een  ingedeelde  inrichting  of  activiteit  vereist  is, geÍden  de mogelijkheden,  vermeld  in het  eerste
lid, slechts  indien  voldaan  is aan  alle  hiernavolgende  voorwaarden:
1" de opdrachtgever  beschíkt  op het ogenblik  van de vergunningsaanvraag  over  de voor  een normaÍe
bedrijfsvoering  noodzakelijke  omgevingsvergunning;
2o de constructie  weÏd  in het  jaar  voorafgaand  aan  de vergunningsaanvraag  daadwerkelijk  uitgebaat.
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§ 2. De mogelijkheden,  vermeld  in § 1, gelden  niet  ín :
1 o rujmtelpk  kwetsbare  gebieden,  met  uitzondering  van  parkgebieden;
2 o recreatiegebieden,  zijnde  de a/s dusdanig  door  een  plan  van  aanleg  aangewezen  gebieden,  en de gebieden,
geordend  door  een ruimtelijk  uitvoeringsplan,  die onder  de categorie  van gebiedsaanduiding  « recreatie  ))
sorteren.

2, Hístoriek

Stedenbouwkundiqe  verqunninqen:

*  Er zijn geen voorafgaande  vergunningen  of meldingen  voor  deze  locatie  gekend.

Milieuvergunninqen:

o 34C)27/1 2232/2/A/1  -  Denecker  Daniel  -  ARAB-vergunning  -  Landbouwbedrijf  -  Vergund  van 27/04/1977  tot
27/04/2ü07

34027/1223fü/E/1  -  Inter National  -  Melding  nieuwe  exploitatie  klasse 3 -  Bovengrondse  propaangastank
4 600 en IOOO L -  Aktename  op 03/03/2003

Omqevinqsvergunninqen:

*  Er zijn geen  voorgaande  vergunningen  of aktenames  voor  deze  locatie  gekend.

3. Beschrijving  van  de omgeving  en de aanvraag

Beschríjvin4  van  de plaats

De percelen  waarop  deze  aanvraag  betrekking  heeft  maken  deel uit van een voormalige  hoeve  bestaande  uít
verschillende  gebouwen  gegroepeerd  rond een binnenplaats.

De site bevindt  zich op het einde  van een doodlopende  afsplitsing  van de Paradijsstraat,  die loopt tot aan de
parking  van de grenspost  langs de autosnelweg  E17-A14  (grensovergang  België-Frankrijk),  op ongeveer  i8
kilometer  ten zuiden  van de dorpskem  van Rekkem.

De site werd opgenomen  in de inventaris  van het onroerend  erfgoed  en maakt  specifiek  melding  van de
hoevewoning.  In het gebouw  dichtst  bij de straat  bevond  zich van 1974  tot 2019  een horecazaak/winkel.  In 1975
werden  de bestaande  gebouwen  uitgebreid  met een glazen  voorbouw  en een keuken.  De achterliggende stal
deed dienst  als extra berging  voor  de destijds  florerende  zaak.

Beschrijvínq  van de aanqevraaqde  stedenbouwkundiqe  handelinqen

Voorliggende  aanvraag  voorziet  in het herbouwen  van de bestaande  horeca-/handelszaak  vooraan  het terrein
en  het  bijhorend  achterliggend  bijgebouw.  De  overige  op het  terrein  aanwezige  gebouwen
(Iandbouwbedrijfswoning  met  aanpalende  stalling  en de open  veldschuur)  worden  integraal  behouden.

Gezien  het volume  van de afbraak  van beide  niet-residentiële  gebouwen  sarnen  meer  dan 1.OOOm" bedraagt,
werd aan de omgevingsvergunningsaanvraag  een sloopopvolgingsplan  toegevoegd.

Het terrein  is volgens  het gewestplan  gelegen  in agrarisch  gebied.

De beoogde  invulling  van het complex  heeft  geen betrekking  op een in agrarisch  gebied  toelaatbare  activiteit,
zodat  voor de gewenste  ontwikkeling  toepassing  wordt gemaakt  van de afwijkingsmogeIijkheden  zoals
opgenomen  in artikel  4.4.10  en volgende  van de VCRO,  de zogenaamde  zonevreemde  basisrechten.

De zonevreemde  basisrechten  zijn overeenkomstig  art. 4.4.10  VCRO van toepassing  op 'bestaande',
'niet-verkrotte'  en 'hoofdzakelijk  vergunde'  constructies.
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Bestaand  en niet  verkrot

Het verkrottingscriterium  in de zín van artíkel  4.L'l,  í5o, VCRO  houdt  in dat een constructie  verkrot  iswanneer  niet  langer  voldaan  is aan de elementaire  eisen  van stabiliteit.

De op het terrein aanwezige constructíes 'bestaan' en zíjn blijkens de biigevoegde foto's (zie ook luchtfotoin de motivatienota)  duidelíjk  'niet-verkrot'.  De gebouwen  staan behoorlijk  overeind  en de dragendestructuren  zijn  op vandaag  bestaand.

Hoofdzakeliik  verqund

Zoals  aangehaald  onder  de rubriek  'Historiek'  (zie supra)  zijn er in het vergunningenregister  van stad
Menen  voor  het hoevecomplex  geen  stedenbouwkundige  vergunníngen  gekend.

Het begrip  'hoofdzakelijk  vergund'  wordt  in art. 4.L1,  7o, van  de VCRO  gedefinieerd  als:
'een  stedenbouwkundíge  vergunningstoestand,  waarbg  geldt  dat:
a) bedrijven  en hun  constructies  slechts  hoofdzakelijk  vargund  zijn  indien  de voor  een  normale
bedrijfsvoering  noodzakelijke  constructies  verqund  of  verqund  qeacht  ziin, ook  wat  de functie  betreft,'

Onderzoek  vermoeden  van  verqunninq  cfr. art. 4.2.14  VCRO

ü ) Gelet  op onderstaande  bewíjsmiddelen,  wordt  aangetoond  dat de bestaande  constructies  (in hunoorspronkelijke  vorm)  gebouwd  werden  vóór  22 april  1962,  waardoor  deze  voor  de toepassing  vanartikel  4.2.14,  § ü VCRO  te allen  tijde  geacht  te zijn vergund.

Op onderstaande  luchtfoto  uit 'l 971 is het hoevecomplex  duidelijk  waarneembaar.
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Ook  op de Atlas  der  buurtwegen  werd  het hoevecomplex  reeds  weergegeven

Volgens  onderstaand  uittreksel  uit de kadastrale  leggers  werd  aan het hoevecomplex  in zijn
oorspronkelijke  vorm  de  bebouwingscode  0003 toegekend.  Deze code geeft  aan dat het

hüevecomplex  werd  opgericht  tussen  tussen  "i875  en 1899  (code  0003).

Elgmdomikeru'nerken

'  Lgging

1 PARADUSSTR 40

Aard

HOEVE

Opri (m21 (2) (3) (4)

1768 - 0003

2)  Zoals  eerder  aangehaald  heeft  het aspect  'hoofdzakelijk  vergund'  tevens  betrekking  op  die

in een  gebouw  werd  ondergebracht.

Een eerste  belangrijk  aanknopingspunt  hierbij  betreft  de beschrijving  van  het  hoevecomplex  op de
vastgestelde  inventaris  van het bouwkundig  erfgoed,  in het bijzonder  de vermelding  dat de hoeve

deels  dienst  deed  als horecazaak  (zie uittreksel  inventaris  hieronder):

Paradfisstraat nr. 40. Hoeve gelegen in afgesplitst deeÍ van de Paradijsstraat, doet deels dienst als
horecazaak.  (...)

ë Verder  werd  bij de omgevmgsaanvraag  een  historische  studie  inzake  de ontstaansgeschiedenis

van het aldaar  gevestigde  Café  Routier  Inter  gevoegd  (zie  bijage).

Uit de studie  blijkt  dat het ontstaan  van Café  Inter  op de site onlosmakelijk  verbonden  is met de
aanleg  van  de E17  (voormalíg  E3):

Oorspronkelijk  was  het Paradijs  een  wijk  gelegen  tussen  de twee  douaneposten  van  Rekkem,
in het westen  geflankeerd  door  de douanepost  aan  de Dronckaertstraat,  waar  mevr.  Beatrice
Vanoosthuyze  een  café  -  winkel  -  bakkerij  had (Café  Routier  Inter)  en in het oosten  door de
düuanepost  van de Risquons-Tout.

Met de aanleg  van de E17 (voormalig  E3) werd de volledige  grensactiviteit  van de

Dronckaertstraat  naar  de E3 douanepost  verhuisd  t.h.v.  de Paradijsstraat.

In 1973  besliste  mevr.  Vanoosthuyze  om Café  Inter  te verhuizen  naar  de gebouwen  van de
voormalige  boerderij  gelegen  aan de Paradijsstraat.  De bakkerij  werd  stopgezet en het café
met  winkel  werden  behouden.
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In 1975  werd de zaak  uitgebreid  met een glazen  voorbouw  en een keuken  zoals  deze  thans
nog aanwezig  zijn; de vroegere  stallingen  werden  eveneens  opgenomen  in de keuken  waar
de maaltijden  werden  bereid; de achterliggende  kleine  schuur  werd  in gebruík  genomen  als
bíjkomende  bergingsruimte  voor de horeca  / handelszaak;  occasioneel  werd de schuur
gebruikt  door  truckers  om zich wat op te frissen  tijdens  of na een lange  werkdag.

Vanaf  1975  werden  er ter plaatse  zelf  aardappelen  geschild  waardoor  ze vanaf  dat moment
beschouwd  werden  als volwaardig  restaurant;  deze activiteit  kwam bovenop  de reeds
aanwezige  activíteit  van café  en verkoop  van o.a. tabaksproducten;  minstens  sinds 1975  is erdus sprake  van horeca/handel  in het behoorlijk  vergund  gebouwencomplex;

De horeca-activiteit  en handel  van o.a. tabak  is tot het faillissemerit  van Inter in 2019 steedsaanwezig  geweest  op het terrein.

* Onderstaand  uittreksel  uit de kadastrale  leggers  bevestigt  dat de zaak in 1974  werd uitgebreid.
Ook de kadastrale  aard (handelshuis)  bevestigt  dat  de horeca-  en handelsactiviteit  minstens  vanaf1975  (of zelfs  iets eerder)  aanwezig  was.

Elgendomsk*nmerk*n

N'  Uggin0

i PARADUSSm  40 +

Aard

HAtIDELSHUí8
Opp tn2)  (2) (3) (ú)

425 - 1974

De hierboven  vermelde  historiek  van het 'ontstaan  van Café Routier  Inter', met inbegrip  van defunctionele  aanwending  van het terrein  ÍS bíjzonder  belangrijk,  gelet  op het 'praetoriaans  vermoeden
van vergunning'  voor  wat betreft  vergunningspIichtige  handelingen  die werden  doorgevoerd  vóór  hetvergunningsplichtig  worden  van deze handelingen.  Deze leer betreft  niet zozeer  een afzonderlijk
vermoeden  van vergunning,  maar eerder  een loutere  toepassing  van de gebruikelijke  regelenaangaande  inwerkingtreding  van rechtsnormen.

Het wijzígen  van de hüofdfunctie  van een gebouw  gelegen  in agrarisch  gebied  in een níeuwe  functie
die geen verband  houdt  met een agrarisch  gebruik  werd voor het eerst  vergunningsplichtig  met de
afkondiging  van het mini-decreet van 28 juni 1984  (houdende  aanvulling  van het oude  artíkel  42, §i7o, stedenbouwwet).

Op 9 september  4 984 trad vervolgens  het besluit  van de Vlaamse  Regering  van "í 7 juli  1984  houdende
het vergunningsplichtíg  maken  van sommige  gebruikswijzigíngen  in werking.  Thans  is de inhoud  vandit besluit  opgenomen  in artikel  7.5.1. VCRO.

Elke  wijzíging  van gebruik  van de bestaande  en behoorlijk  vergunde  gebouwen  die werd doorgevoerd
vóór  9 september  1984  valt derhalve  onder  het onweerlegbaar  vermoeden  van vergunning  in de zin
van artikel  4.2.14,  § ü VCRO,  zodat  in alle redelijkheid  dient  aangenomen  dat het hoevecomplex  als
hoofdzakelíjk  vergund  dient  beschouwd  te würden,  zowel  voor  wat  betreft  de constructies  als voor  watbetreft  de beoogde  functie.

Tegelijkertijd  wordt  aangetoond  dat zowel  de uitbreíding  van de zaak, evenals  de functíe  van het
gebouw  aan straatzijde  (horeca-  / handelszaak)  én de functie  van de achterliggende  kleíne schuur
(aangewend  als bijkomende  bergingsruimte  voor  de horeca-/handelszaak  en occasioneel  gebruikt
als sanitaire  voorziening  door  truckers)  minstens  vanaf  1975  (of  zelfs  iets eerder)  aanwezig  waren.
Dit is vóór de eerste  inwerkingtreding  van het gewestplan  Kortrijk  (KB 04/11/1977),  zodat voor
toepassing  van artikel  4.2.14,  § 2 VCRO  het hoevecomplex  zowel  voor  wat  betreft  de constructies  alsvoor  wat betreft  de beoogde  functies,  eveneens  beschouwd  dient  te worden  als te allen tijde geachtte zijn vergund.

Het vergund  karakter  werd niet tegengesproken  middels  een proces-verbaal  of een niet anoniem
bezwaarschríft,  opgesteld  binnen een termijn van 5 jaar na het optrekken  of plaatsen van deconstructie.
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Voorafgaand  aan de beslissing  over  de ingediende  omgevingsvergunningsaanvraag,  wordt zowel  de
uitbreiding  van de zaak,  evenals  öe funcííe  van  het gebouw  aan straaízijde  (horeca-  / handelszaak)

én de functie  Van de achterliggende  kleine  schuur  (aangewend  als bijkomende  bergingsruimte voor
de horeca-  / handelszaak  en occasioneel  gebruikt  als sanitaire  voorziening  door  truckers),  opgenomen
in het  vergunningenregister.

De aanvraag  voorziet  in het herbouwen  van de twee  in ë 975  tot horeca/handelsgebouw  herbestemde  gebouwen
op dezelfde  plaats,  conform  artikel  4.4.ü7  VCRO.  Beide  gebouwen  worden  herbouwd  binnen  het bestaand
volume  en met  respect  voor  de bestaande  moríologie  van  de gebouwen.

Gebouw  aan  straatziide

Het  af te breken  gebouw  aan  straatzijde  bestaat  uit een  L-vormig  hoofdvolume  (éèn BL met hellende  daken),
met  zowel  aan voor-  als achterzijde  een gelijkvloerse  uitbouw  met platte  daken.  Het af te breken  volume heeft
een voetprint  van 269,30m2  en een  totaal  volume  van 1.1 19,81m"

Op identiek  dezelfde  plaats  wordt  een nieuwbouw  met  een voetprint  van 262,40rnF  en een totaal volume van
u  I 8,65m3  opgericht.  Er wordt  eenzelfde  vormgeving  als het bestaand  af te breken  volume  aangewend.

Om de ruimtes  optimaal  te benutten  worden  beide  dakvlakken  van het  hoofdgebouw  met elkaar  verbonden.  Het
bouwdeel  parallel  aan  de straat  heeft  een kroonlijsthoogte  van 3,56m  boven  de vloerpas,  de nok  is 6,59m  hoog.
Het  gabariet  van het  aansluitend  volume  (haaks  op voorliggend  volume)  is iets lager  (kroonlijst  op 2,9í  m en nok
op 5,58m  boven  de vloerpas).

De uitbouw  aan voorzijde  wordt  afgewerkt  met plat  dak  onder  een kroonlijst  van  3,31 m boven  de vloerpas.  De
uitbouw  achteraan  wordt  afgewerkt  met  plat  dak onder  een  kroonlijst  van 3,08m  boven  de vloerpas.

De nieuwe  horeca/handelszaak  bestaat  uit een winkelgedeelte  met  bijhorende  kassa's  en stockageruimíe (met
koelcel),  een restaurantgedeelte  met  afzonderlijke  keuken-  en afwasruimte  en toiletten.  De zaak  is bereikbaar
via een toegang met trap aan voorzijde. Aan íínker ziide van het gebouw wordt in overeenstemming met de
gewestelijke  verordening  toegankelíjkheid  voorzien  in de aanleg  van een helling  in combinatie  met een írap.

Op de verdieping  (ruimtes  onder  hellend  dak)  wordt  een  bureau  met  kitchenette,  een  telbureau,  sanitair gedeelte
(met  toiletíen  en douche)  en stockageruimte  ingericht.  Een  deel  van het  dakvolume  boven  de winkel  wordt open
gehouden  tot in de nok (vide  boven  winkel).

Ter hoogte  van  de  uitbouw  vooraan  wordt  zaakgebonden  publiciteit  onder  de vorm van bestíckering
aangebracht.  Ze bestaan  uit stroken  van O,61m hoog,  die op een hoogte  van 2,60m  (boven  de toegangsdeur
tot onder  de dakrand)  worden  aangebrachí.  Ze hebben  een lengte  van 8,20m  (voorgevel),  2,33m  (zijgevel

rechts)  en 6, ü 5m (zijgevel  links).  Er wordt  een  blauw,  wit  en rood  kleurenpatroon  gebruikt  voor  zowel  de stickers
(met  opschriften)  als het logo.

Op de topgevel  van het hoofüolume  aan linker  zijde  van  het gebouw,  wordt  een  niet  verlicht reclamebord van
3,00m  B x 2,50m  H aangebracht.  Het betrefl  het  logo  van de zaak  met opschriff'Original  Real  Tabac  & Co
Rekkem'.

Achterliqqend  qebouw

Het achterliggend  gebouw  (gelijkvloers  volume  met zadeldak)  met een voetprint  van 5'1,83m2  en een totaal
volume  van 207,30m"  wordt  afgebroken.  Op identiek  dezelfde  plaats  wordt  een  nieuwbouw  met een voetprint
van  51,26m2  en een totaal  volume  van  204,87rn"  opgericht.  Er wordt  een zelfde  vormgeving  als het bestaand af
te breken  volume  aangewend.

De nieuwbouw  wordt  opgetrokken  met  één bouwlaag  en wordt  afgewerkt  met  zadeldak.  De kroonlijst bevindt
zích op 2,49m  boven  de vloerpas.  De nok is 6,00m  hoog.  Het  gebouw  wordt  ingericht  met wasruimte, sanitair
gedeelte  met  toiletten  en douches  (heren  en dames  afzonderlijk)  en roIstoeltoegankelijk  toilet,  inclusíef  douche.
De ruimte  onder  het dak  wordt  aangewend  als stookruimte  (technische  ruirnte).
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Verhardinqen

De bestaande  asfaltverhardingen  -  omvattende  parkeerzone  línks  vooraan,  opritten  links  en rechts  van het gebouwen de binnenkoer  (totale  oppervlakte  van 433ma)  -  worden  vervangen  door  een  nieuwe  asfaltlaag.  Tevens  wordteen  gedeelte  van 32ma  van de bestaande  dreef  ín steenslag  (links  achter  het hoofdgebouw)  mee  aangelegd  ínasfall  waardoor  de totale  verharding  een oppervlakte  van 465m"  heeft.
De parking  links vooraan  wordt  íngericht  met 6 parkeerplaatsen,  waarvan  ï parkeerplaats  aangepast  envoorbehouden  ís voor  rolstoelgebruikers.  Aan  rechter  zijde  van de parking  wordt  een fietsenstalling  voor  "[)  fietsenvoorzien.  Op de binnenkoer  worden  er drie  parkeerplaatsen  voor  personeel  ingericht.

MateriaÏen

Volgende  materíalen  worden  aangewend:
o gevels  hoofdvolume:  metselwerk  in grijswit  gekaleide  gevelsteen
o gevels aanbouw vooraan: donker griisbruin aluminium buitenschrijnwerko gevels  aanbouw  achteraan:  afwerking  met  donker  grijsbruiri  plaatmateriaalo buítenschrijnwerken  algemeen:  donker  grijsbruin  aluminfüm
o  hellende  daken:  bruinrode  stormpannen
o  platte  daken:  bitumföeuze  dakdíchUng
o heraangeíegde  en níeuwe  verhardingen:  asfalt

Beschríivinq  van de aanqevraagde  in4edee)de inrichtinqen  of activíteiten
De aanvraag  heeft  als voorwerp:  Herbouwen  handelszaak  met  bijgebouw.  Het  betreít  een nieuwe  ingedeeldeinrichting  klasse  3.

De aanvraag  omvat  voor  de ingedeelde  inrichting  of activíteit:

IRubriek IOmschríjving ' Hoeveeíheid

116'-.3.2"a)
j

I
 ' " ""'

Koelgroep  (5kW)  voor  bewaren  producten  en
' warmtepomp  (55  kW)  voor  verwarming  lokalen

herbouw

60 kW

17.12.2.1oa Bovengrondse  propaangastank
2.600  liter

4. Informatievergaderíng  en  Openbaar  onderzoek  / raadpleging  aanpalende  eigenaar

Er werd  geen  informatievergadering  georganiseerd.

De aanwaag  wordt  behandeld  volgens  de gewone  procedure.
Dít houdt  ín dat  er een  openbaar  onderzoek  dient  georganiseerd  te worden.
De aanwaag  werd  onderworpen  aan een openbaar  onderzoek.  Het openbaar  onderzoek  vond plaats  van24/11/2020  tot en  met 23/a12/2020.  Naar aanleíding  van  het openbaar  onderzoek  werden  er  tweebezwaarschriften  ontvangen.

De bezwaarschriften  handelen  over:

De zichtbaarheid  van de aanplakking  van de bekendmakíng  (affiche)  van het  openbaar  onderzoek.
Mobiliteit,  waarbij  de vrees  voor  verkeersoverlast  wordt  geuit.
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De qemeentelijke  omgevinqsambtenaar  neeml  omtrent  deze  bezwaarschriften  heí  volgende  síandpunt  in:

Zichtbaarheid  aanplakking

In overeenstemming  met  artikel  20 van  het  besluit  van  de Vlaamse  Regering  tot  uitvoering  van  het decreet
van  25 april  2C)14 betreffende  de omgevinsvergunning,  werd  de affiche  op  correcte  wijze  aangeplakt  op de

plaais  waar  het  voorwerp  van  de vergunningsaanvraag  paalt  aan  de  openbare  weg,  op de grens  tussen
het  terrein  en de  openbare  weg,  evenwijdig  met  de openbare  weg  en met de tekst  gericht naar  de openbare
weg.

Mobiliteit

De aspecten  in de  bezwaren,  die betrekking  hebben  op  de mobiliteit  werden  door  de dienst Mobiliteit  van

de stad  Menen  behandeld  (zie  advies):

A.  BEZWAAR  BUURTBEWONER  PARADIJSSÏRAAT  25:

Op  vlak  van  mobiliteit  is dit  bezwaar  deels  ontvankelijk  en grotendeels  ongegrond.

Het  is namelijk  correct  te stellen  dat  een  nieuwe  invulling  van  het  huidige  leegstaande  pand  opnieuw  een

verkeersstroom  zal creëren.  Echter  kan  dergelijk  bezwaar  bij gelijk  welke  ontwikkeling  gemaakt  worden.

Het  is bovendien  onmogelijk  om vast  te stellen  daí  het  bijkomende  verkeer  door  deze  herontwikkelíng,  van

die grootteorde  zou zijn dat die voor  de omgeving  een onoverkomelijke  last zou bezorgen.  Er kan

bijvoorbeeld  worden  verwacht  dat  een aanzienlijk  deel  van de klandizie  via de snelweg(parking)  zal

aanmelden.  Ook  wordt  bij de herontwikkeling  aandacht  besteed  aan  een  duidelijke  fietsenstalling,  wat  ten

goede  kan  komen  aan  de parkeer-  en verkeersdrukte.

Waar  dit bezwaar  als  onontvankelijk  wordt  beschouwd  heeft  íe maken  meí  een  verwijzing  naar  'mogelijke'

overtredingen  van  een  derde  partij  (lees:  aardappelhandel)  als  bezwaar  tegen  de komst  van  deze  nieuwe

ontwikkelíngen.

B.  BEZWAARBUURTBEWONERPARADIJSSÏRAAT41:

Op vlak  van mobiliteit  is dit  bezwaar  ontvankelijk  en groiendeels  ongegrond.  Heí  is namelijk  correcí  te
stellen  dat een nieuwe  invulling  van het huidige  leegstaande  pand  opnieuw  een verkeersstroorn  zal

creëren.  Echter  kan  dergelijk  bezwaar  bij gelijk  welke  ontwíkkeling  gemaakt  worden.

Het  ís bovendien  onmogelijk  om vast  te stellen  dat  het  bijkomende  verkeer  door  deze  herontwikkeling,  van
die grootteorde  zou zijn dat  die voor  de omgeving  een onoverkomelijke  last  zou bezorgen.  Er kan
bijvoorbeeld  worden  verwacht  dat  een aanzienlijk  deel  van de klandizie  via de snelweg(parking)  zal

aanmelden.  Ook  wordt  bij de  herontwikkeling  aandacht  besteed  aan  een  duidelijke  fietsenstalling,  wat ten
goede  kan  komen  aan  de parkeer-  en verkeersdrukte.

Conclusie:

De bezwaren  worden  ontvankelijk  en grotendeels  ongegrond  verklaard.

Het  gegond  gedeelte  heeft  betrekking  op de nieuwe  invulling  van het huidige  leegstaand  pand,  die inderdaad

opnieuw  een verkeersstroom  zal creëren,  doch  dit geeft  geen  aanleiding  tot het  opleggen  van  een bijkomende

voorwaarde.

5. Adviezen

Op  ü 7/1 1 /2020  werd  advies  gevraagd  aan  het  agentschap  Wegen  en Verkeer  -  District  Kortrijk.

Op  21/12/2020  werd  een  voorwaardelijk  qunstiq  advies  ontvangen.

Op  "l 7/1 1/202ü  werd  advies  gewaagd  aan  Fluvia.

Op 08/1 2/2020 werd een voürwaardeliik  gunstig advies ontvangen.

Op ë 7/1 1/2020  werd  advies  gewaagd  aan  de dienst  Mobiliteit  en Openbare  Werken  (stad).
Op  10/02/2021  werd  een  voorwaardelijk  qunstig  advies  ontvangen  (zie  behandeling  bezwaren).
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6. Project-MER

De inrichting  is niet  MER-plichtig.

Het voorgenomen  project  komt  voor  op bijage  Ill van het project-MER-besIuit.  Het project  wordt  beschouwd  alseen stadsontwikkeIingsproject  met inbegrip  van de bouw van winkelcentra  en parkeerterreinen  en wordtonderworpen  aan een project-MER-screening.
De aanvraag  betreft  het herbouwen  handelszaak  met bíjgebouw.  Voor  een omschrijving  van het project  en eenbeoordeling  van de impact  ervan,  wordt  verwezen  naar  bovenstaand  advies.

Er zijn geen aanzienliik negatieve effecten te verwachten inzake mobilíteit, aangezien  er voor  het voorgenomenproject  geen mobíliteítsstudie  vereisí  Is en het project  dus geen  relevante  verkeersbewegingen  zal genereren.Bijgevolg  zijn er ook  geen negatieve  effecten  te verwachten  inzake  de afgeleide  disciplines  lucht  en geluid.
Er zijn geen  aanzienlijk  negatieve  effecten  te verwachten  ínzake  visuele  impact,  aangezien  het voorgenomenproject  niet  ligt in of  in de directe  nabijheid  van een vanuit  landschappelijk  oogpunt  beschouwd  belangrijk  gebied.Verder  blijven  de gebouwen  van de geïnventariseerde  hoeve  ongewijzigd  behouden.
Er zijn geen aanzienlijk  negatieve  effecten  te verwachten  ínzake de waterhuishouding,  aangezien  hetvoorgenomen  project  niet ligt ín effectief  overstrormngsgevoelig  gebied  of mogelíjk  overstromIngsgevoeIiggebiedi

Er zijn geen aanzíenliik negatieve effecten te verwachten inzake  natuurlijke of ruimtelijk  kwetsbare gebieden,aangezíen  het voorgenomen  project  níet ligt in oí in de directe  nabijheid  van een vanuit  het oogpunt  vannatuurwaarden  beschouwd  belangrijk  gebíed.

Zowat  elk project  heeft  milieueffecten.  Enkel voor  de projecten  met aanzienlijke  milieueffecten  moet  een MERworden  opgemaakt.  Rekening  houdend  met de aard en eerder  beperkte  omvang  van het project,  de ruimtelijkecontext  en de relatie  tot de omgevíng,  kan geconcludeerd  worden  dat het project  geen  aanzíenlíjke  effecten  zalveroorzaken  zodat  de opmaak  van een MER niet vereisi  is.

7 Gemeenteraad

Zaak  van de weqen

Niet  van toepassing

8. Advies  gemeentelijke  omgevingsambtenaar

Toetsing  aan de goede  ruimtelijke  ordening

Functíonele  inpasbaarheid
De aanvraag  voorziet  in het herbouwen  van de twee  in 1975  tot horeca/handeIsgebouw  herbestemde  gebouwenop dezelfde  plaats,  conform  artikel  4.4.17  VCRO.  Beíde gebouwen  worden  herbouwd  binnen  het bestaandvolume  en met respect  voor  de bestaande  morfologíe  van de gebouwen.
Het betreft het vestigen  van een nieuwe horeca/handelszaak  üp  dezelfde  plaats van  de voormaligehoreca/handelszaak.  De bestaande  aanwezíge  functies  worden  door  de herbouw  niet  gewijzigd.

Mobiliteitsimpact

In overeenstemming  met arUkel 25, § 3 van de gemeentelijke  stedenbouwkundige  vemrdening,  dient de nieuwehoreca/handelszaak  over  voldoende  parkeergelegenheid  op eigen terreín te beschikken.
Per schijf  van 100m2  vloeroppervlakte  ís er één parkeerplaats  vereist.  In voorlíggend  geval  dienen er minstens  4parkeerplaatsen  voorzien  te worden  (ofoppervlakte  van beíde gebouwen  samen  313,66m2/100  = 3;13 pp).Ter hoogte  van de handelszaak  (op het eínde van de straat)  wordt  een parking  met 6 parkeerplaatsen  ingericht.Eén parkeerplaats  is aangepast  en voorbehouden  voor  rolstoelgetxuikers.
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Aan  rechter  zijde  van  de parking  wordt  een  fietsenstalling  voor  IO fietsen  voürzien.  Op  de binnenkoer  worden  er

drie  parkeerplaatsen  vüor  personeel  ingericht.

Bijkomend  verkeer  ten  gevolge  van  de uitbating  van  de zaak  zal weinig  hinder  veroorzaken  voor  de onmiddellijke

omgeving.  Er  wordt  voor  een  groot  stuk  gemikt  op een  doelpubliek  dat  geparkeerd  síaat  op  de parking  langs  de E17

en te voet  naar  de handelszaak  komt.  Hooguít  zal dít leiden  tot een  toename  van  geparkeerde  voertuigen  op  deze

autosnelwegparking  die  voldoende  capaciteit  heeft.

Bijgevolg  zijn  er op vlak  van  mobiliteit  geen  problemen  te verwachten.

De schaal,  het  ruimteqebruík,  de  bouwdíchtheid  en  visueel-vormelijke  elementen

De beoogde  werken  hebben  slechts  een  geringe  impact  op hun  omgeving.

Er wordt  voldoende  rekening  gehouden  met  de ruimtelijke  contexi  en er  wordí  voldoende  aandacht  besteed  aan

een  kwaliíaíieve  inrichting  en architecturale  kwaliteit.

De aanvraag  is in overeenstemming  met  de specifieke  voorwaarden  zoals  opgenomen  ín artikel  4.4.a17 VCRO.

Beide  gebouwen  worden  op identiek  dezelfde  plaats  herbouwd.  Er is een  overlapping  van 100%  van  de

bestaande  oppervlakte.

De nieuwe  gebouwen  worden  volledig  binnen  het  bestaand  volume  herbouwd.  Hierbij  wordt  de bestaande

morfologie  van  de  gebouwen  gerespecteerd.

*  Beide  gebouwen  worden  herbouwd  binnen  het  bestaand  volume  en met  respect  voor  de bestaande

morfologie  van  de  gebouwen.

€  Bestaand  volume  horeca/handelszaak:

€ hoofdvolume:

€ uitbouw  vooraan:

€ uitbouw  achteraan:

1.119,81  m"

731,64  m3

266,36  m3

121,81  m3

[» Nieuwe  volume  horeca/handelszaak:

[ hoofdvolume:

ü uitbouw  vooraan:

€ uitbouw  achteraan:

L118,65  m3

732,04  m3

264,80  ma

121,81  m3

U- Bestaand  volume  achterliggend  bijgebouw: 207,30  m"

€  Nieuwe  volume  achterliggend  bijgebouw: 204,87  m3

De aanvraag  heeff  geen  betrekking  op  een  project  waarvoor  een  omgevingsvergunning  voor  de exploitatie

van  een  ingedeelde  inrichting  of  activiteít  vereist  is, zoals  voorzien  in artikel  4.4.17,  § "l, tweede  lid, VCRO.

ë De  aanwaag  is níet  gelegen  in een  ruimtelíjk  kwetsbaar  gebied  in de  zin van  artikel  LL2,  10o,  VCRO.

De aanvraag  is verenigbaar  met  de onmiddellijke  omgeving  en de plaatselijke  aanleg  en overstijgt  de ruimtelijke

draagkracht  niet.

In voorliggend  project  werden  geen  afwijkingen  vastgesteld  t.o.v.  de  bepalingen  van  de  gemeentelíjke

stedenbouwkundige  verordening  van  1l  december  2008.

Cultuurhístorische  aspecten  en het  bodemreliëf

Voor  betrokken  project  werd  nagegaan  of er al dan  niet  een archeologienota  aan de vergunningsaanvraag

toegevoegd  moet  zijn.  De criteria,  zoals  weergegeven  in de beslissingsboom,  werden  door  de ontwerper

doorlopen  (zie  bijgevoegde  nota).  Een  archeologíenot=i  is voor  deze  aanvraag  nieí  vereist.

Het terrein omvat  het  gebouwencomplex  van  een  voormalige  hoeve  dat  werd  opgenomen  op de inventaris  van

het  bouwkundig  eígoed  (zie  omschrijving  supra).

Door  de morfologie  van  de bestaande  gebouwen  volledig  over  te nemen  in de nieuw  op te richten  gebouwen

wordt  de  typische  architectuur  van  de grenscafés  van  weleer  op het  terrein  behouden.
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De bestaande  op het terrein  aanwezige  woning  wordt  volledig  behouden  en zal dienst  doen  als woning  van de
terreinmanager  die instaat  voor  de beveiliging  van de site na sluitingsuren.

In functie  van de opvang  van het hemelwater  wordt  de overloop  van de hemelwaterput  aangesloten  üp een
open  buffer  van  20m"  (wadi).  Oeze  wordt  aangelegd  net  achter  de parking  op eigen  terrein  aangelegd.  Het  reliëf
van de bodem  wordt  door  de uitgraving  van de wadi  plaatselijk  gewijzigd.

Hinderaspecten

Er zijn geen  hinderlijke  aspecten  te verwachten.

Gezondheid,  gebruiksgenot  en veiligheid  ín het  alqemeen
De aanvraag  bevat  geen  elementen  waarvan  kan verwacht  worden  dat ze enige  invloed  op de gezondheid,  het
gebruiksgenot  of de algemene  veiligheid  kunnen  hebben.

Toetsing  aan  de decretale  beoordeIingseIementen

4.3.5.  Uítqeruste  weq
Het  perceel  is gelegen  langs  een  voldoende  uitgeruste  gemeenteweg.

4.3.6.  Maxímum  volume  bedríjfswoninqen
Niet  van  toepassing.

4.3.7.  Toegankelíjkheid  openbare  wegen  en voor  het  publíek  toeqankelíjke  qebouwen
De  gewestelijke  stedenbouwkundige  verordening  toegankelijkheid  is van  toepassing.  De  checklist
toegankelijkheid  werd  bij de aanvraag  gevoegd.
De constructie  of delen  ervan  is bestemd  voor  een  pubíek  toegankelijke  functíe  en beschikt  na de handelingen
over  'l 8a1 m2 voor  publiek  toegankelijke  oppervlakte.

De pub!ieke  parking  beschikt  over  6 parkeerplaatsen,  waarvan  "I parkeerplaatsen  aangepast  en voorbehouden
ís voor  rolstoelgebruikers.

In het achterliggend  gebouw  wordt  een aangepast  toilet met douche  ingericht,  die voldoet  aan de
normbepalingen  zoals  opgenomen  in artikel  30 en 31 van  de verordening  toegankelijkheid.

Aan  linker  zijde  van het  gebouw  wordt  in overeenstemming  met  de gewestelijke  verordening  toegankelijkheid
voorzien  in de aanleg  van  een  helling  ín combinatie  met  een  trap  tot  aan  de toegang  van  de zaak.  Het  aanwezige
niveauverschil  van 18cm  dient  conform  de verordenfög  overbrugd  te worden  met een helling  van maximum
8,3%.  Er wordt  een  helling  van 4% voorzien.
Gezien  de aanleg  van deze  helling  gelegen  is binnen  de bouwvrije  strook  van 30m van de grens  van het
autosnelwegdomein,  werd  afwijking  gevraagd  aan de wegbeheerder  (AWV).  De afwijking  werd  verleend  (zíe
advies  AWV).

Het niveauverschil  tussen  de buiten-  en binnenruimte  ter hoogte  van  de ingang  bedraagt  niet  meer  dan  2cm.
De minimum  afmetingen  van de toegangsdeur  worden  gerespecteerd.  Bfönen  zijn er geen  niveauverschillen
aanwezig.

Door  de ontwerper  worden  er verder  geen  afwijkingen  gesignaleerd.  De aanvraag  voldoet  aan de gewestelijke
verordening  toegankelijkheid.

4.3.8.  Rooilíjn  en reservatiestrook
Het gemeentelijk  rooilijnplan  nr  149  Croisé  / Dronckaert  / Paradijs  / Purgatoire  / Risquons-tout
(KB I 7.OL4  961 ) is van  toepassing.  De werken  worden  uitgevoerd  achter  de rooilijn.
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Watertoets

Het voorliggende  bouwproject  heefi  een beperkíe  oppervlakte,  ligt niet  in een mogelijk  overstromingsgevoeIig

gebied,  noch  ín een  recent  overstroomd  gebíed  of een  rísicozone  voor  overstromingen,  zodat  in alle redelijkheid

dient  geoordeeld  te worden  dat het schadelijk  effect  beperkt  is.

Het onlwerp  voorziet  in een gescheiden  afwa(eringssysteem  voor  RWA,  DWA  en fecaliën.  Ook  de bestaande

woning  wordt  aangesloten  op het  nieuwe  afwateringssysteem.

Gezien  de aanvraag  volgens  het zoneringsplan  gelegen  is in een individueel  te optimaliseren  buitengebied,

worden  de fecaliën  in eersíe  instantie  opgevangen  in een  septische  put  met  een  inhoud  van  5.2001iter  (capaciteit

voor  15 personen),  waarvan  de overloop  wordt  aangesloten  op een te plaatsen  IBA. Ook  de DW afvoeren

worden  aangesloten  op de IBA, waar  het afvalwater  wordt  gezuiverd,  vooraleer  deze  wordt  aangesloten  op de
straatriolering.

De afwatering  van het hemelwater  wordt  voorzien  naar  een te plaatsen  hemelwaterput  met een inhoud  van

20.000  liter. Het groter  volume  van de hemelwaterput  wordt  verantwoord  door  een hergebruik  van het

hemelwater  voor  8 toiletten,  2 wasmachines  en een  kraan  bij de uitgietbak.

De overloop  van de hemelwaterput  wordt  voorzien  naar  een aan  te leggen  infiItratievoorziening  (open  wadi)  met
een inhoud  van 20.000  liter. De overloop  van de wadi  wordt  vervolgens  aangesloten  op de straatriolering.

Hei  hemelwater  dat  op de verhardingen  valt  watert  af naar  de omliggende  weides  (op eigen  terrein),  zodat  het

hemelwater  op natuurlijke  wijze  naast  de verliarding  in de bodem  kan infiltreren.  De bodem  is infiItratiegevoeIig.

Het ontwerp  voldoet  aan de verordening  hemelwater  en is verenigbaar  met  de doelstellingen  van het decreet
integraal  waterbeleid.

Normen  en percentages  betreffende  de verwezenlijking  van een  sociaal  of bescheiden  woonaanbod

Niet  van toepassing.

Bespreking  milieutechnische  aspecten

Het betreft  een níeuwe  ingedeelde  inrichting  klasse  3. Deze  wordt  aangevraagd  voor  het exploiteren  van een
propaangastank,  een  koelgroep  en warmtepomp.

De exploitatie  betreft  het uiíbaten  van  een  handelszaak  en horeca.  Daarnaast  wordt  er ook  een sanitaire  blok

voorzien  voor  truckers.  Zowel  de sanitaire  blok  als de Iandbouwactiviteiten  zijn  van  kleine  aard  en zijn dus niet
meldings-  of  vergunningsplichtig.

De aangevraagde  installaties  zijn gezien  de omvang  meldingsplíchtig,  maar  ook  noodzakelijk  voor  de exploitatie

van het bedrijf  en zullen  gezien  de aard en de ligging  geen  abnormale  hinder  naar  de omgeving  toe gaan
veroorzaken.

De effecten  die deze  aanvraag  met  zich  meebrengen  zijn miniem  en worden  dus ook niet  besproken.

Hieronder  worden  dus enkele  opmerkingen  en bijkomende  bijzondere  voorwaarden  beschreven  waar  men
rekeníng  mee  dient  te houden.

De stad Menen  kampt  met  een hoog  restafvalcijfer  en dit is voor  een groot  deel  afkomstig  van bedrijven.  Er

wordt  namelijk  veel bedrijfsafval  verwijderd  via de huishoudelijke  afvalstromen,  zoals  de pmd-zakken  en

restafvalzakken.  Afval  afkomstig  van de exploitatie  dient  door  een erkend  verwerker  opgehaald  te worden.  Voor

restafval,  karton  & papíer  en PMD(+)  zal dus  ook  niet  met  de huishoudelijke  afvalzakken  van  de stad  mogen  gewerkt
worden  voor  de (twee)wekelijkse  ophalingen.

-+  Hieromtrent  wordt  een bijzondere  voorwaarde  geformuleerd.

Indien  men  alcoholische  dranken  wenst  aan  te bieden  in de toekomstige  horecazaak,  dient  de uitbater  over  een

drankvergunning  te beschikken.  Volgens  onze  interne  documentatie  is dit niet het  geval  op deze  locatie.  De

aanvraag  zal hiervoor  dus nüg moeten  ingedíend  worden.  Het  aanvraagformulier  kan men  terugvinden  op de

website  van de stad  Menen.

4  Híeromtrent  wordt  een bijzondere  voorwaarde  geformuleerd.
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Voor  sloopwerken  dient  met  de volgende  opmerking  ín acht  te nemen:
Volgens  hoofdstuk  6.12  van Vlarem  ll is een aannemer  verplícl"it  om de stofemissies  bij bouw-,  sloop-  eninfïastructuuerken  zo laag  mogelijk  te houden.  De uitvoerder  van de werken  neemt,  rekening  houdend  metde lokale  situatíe,  minstens  één van de volgende  maatregelen,  voor  zover  ze realiseerbaar  zijn rekeninghoudend  met  de veiIigheídsvoorschriften  en met  de veiligheid  van  de gebruikers  van  de openbare  weg:- afscherrmng  van de locatie  waar  de activiteiten  worden  uitgevoerd,  met doeken  of zeilen  zodatstofverspreiding  naar  de ümgevíng  wordt  voorkomen;

- beneveling  van  de locatie  waar  de activiteiten  worden  uitgevoerd;
- bevochtiging  ter  hoogte  van  de apparatuur  die leidt  tot  stofvorming;
- gebruik  van  een  rechtstreekse  stofafzuiging  op  txeekhamers,  poíijstmachines,  slijpschijven,boormachines,  freesmachines  en schuurmachines.

Aanvullend  moet  er  verneveling  of  bevochtíging  zijn  bíj  sloopwerken  onder  droge  of  winderigeweersomstandigheden  waarbij  visueel  waarneembare  stofverspreiding  optreedt.

De maatregelen  gelden  niet  voor  werken  van minder  dan één dag, maar  ook  daar  zijn ze uiteraard  aan tebevelen.

Mobiliteit

Bijkomend  verkeer  ten gevolge  van de uitbating  van de zaak  zal weínig  hinder  veroorzaken  voor  de onmiddellijkeomgeving.  Op  eigen  terrein  wordt  voldoende  parkeergelegenheid  voor  klanten  en personeel  voorzien.  Er wordt  vooreen  goot  stuk  gemik(  op een doelpubliek  dat geparkeerd  staat  op de parking  langs  de E17 en te voet naar  dehandelszaak  komt.  Hooguit  zal dit  leiden  tot  een  toename  van geparkeerde  voertuigen  op deze  autosnelwegparkingdie voldoende  capaciteit  heeft.

Advies  en eventueel  voorstel  van voorwaarden

ADVIES

GUNSTiG

VOORWAARDEN

Stedenbouwkundiqe  voorwaarden

De voorwaarden  in de adviezen  van het  agentschap  Wegen  en Verkeer  en Fluvia  dienen  strikt  nageleefdte worden.

ë Kennis  te nemen  van het  advies  van de dienst  Mobiliteit  (stad).

Biizondere milieuvoorwaarden

Voor  alle  afvalstromen  afkomstig  van de exploítaUe  (ínclusief  resíafval,  papier  en karton  en pmd)  dientde exploitant  samen  te werken  met een erkend  afvalverwerker  voor  het sorteren,  verzamelen  enophalen  van de afvalstromen,  er mag  geen  afval  verwijderd  worden  met  de wekeIijkse/2-wekeIijkse
huishoudelijk  ophaalrondes.

Voor  het verstrekken  van gegiste  en sterke  dranken  in de inrichting  dient  nog een drankvergunnfögverkregen  te worden.
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9. Inhoudelijke  beoordeling  van  het  dossier  door  het  college  van  burgemeester  en schepenen

Op basis  van de hierboven  vermelde  overwegingen,  komt  het college  van burgemeester  en schepenen  tot de

volgende  beoordeling  van het dossier.

Besluit

HET  COLLEGE  VAN BURGEMEESTER  EN SCHEPENEN  BESLIST  IN ZITTING  VAN  24 februari  202"1 HET

VOLGENDE:

1.  Het college  van burgemeester  en schepenen  sluit zich volledig  aan bij de planologische  en ruimtelijke

motivering  zoals  opgebouwd  in het verslag  van  de gemeentelijke  omgevíngsambtenaar.

Het  CBS  heeft  een  bijkomende  milieuvoorwaarde  toegevoegd  (zie punt  4).

2.  De aanvraag  ingediend  door  REAL  TOBACCO,  inzake  het herbouwen  handelszaak  met bijgebouw,

gelegen  te Paradijsstraat  40, 8930  Rekkem  (Menen),  te vergunnen.

3.  De aanvraag  heeft  als voorwerp  herbouwen  handelszaak  met  bijgebouw

De aanvraag  omvat  voor  de ingedeelde  inrichting  of activiteit:

Rubríek Omschríjving Hoeveelheid

4 6.3.2"a) Koelgroep  (5kW)  voor  bewaren  producten  en

warmtepomp  (55 kW)  voor  verwarming  lokalen

herbouw

60 kW

I

1 7.L2.2.1  oa Bovengrondse  propaangastank 2.600  liter

4. Volgende  voorwaarden  en/of  lasten  worden  opgelegd:

Stedenbouwkundige  voorwaarden:

*  De voorwaarden  in de adviezen  van  het  agentschap  Wegen  en Verkeer  en Fluvia  dienen  strikt

nageleefd  te worden.

Kennis  te nemen  van  het advies  van de dienst  Mobiliteit  (stad).

Bijzondere  milieuvoorwaarden:

*  Voor  alle afvalstromen  afkomstig  van de exploitatie  (inclusief  restafval,  papier  en karton  en pmd)

dient  de exploitant  samen  te werken  met  een erkend  afvalverwerker  voor  het sorteren,

verzamelen  en ophalen  van  de aívalstromen,  er mag  geen  afval  verwijderd  worden  met  de

wekelijkse/2-wekeIijkse huishoudelk  ophaalrondes.

*  Voor  het verstrekken  van gegiste  en sterke  dranken  in de inrichting  dient  nog een

drankvergunning  verkregen  te worden.

Bijkomende  milieuvoorwaarde  CBS

*  Wegens  de verkoop  van  consumptie-producten  wordt  gevraagd  om één  of meerdere

afvalrecipiënt(en) buiten aan de uitgang te voorzien tiidens de openíngsuren van de handelszaak
(waarbij  de inhoud  hiervan  mee  verwerkt  wordt  met  het  bedrijfsafval)  en dit ter  voorkoming  van

sluikstorten  in het omliggende  publiek  domein
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Namens  het  college  van burgemeester  en schepenen,

de algemeen  directeur,
(get.)  E. ALGOET

de burgemeester,
(get.)  E. LUST

Voor  eensluidend  afschrift:

de  algemeen  directeur,
 de burgemeester  bij delegatie,

:SY"èá

,g. GO
 "------'N:"  ,schepen

Verval  van de omgevingsvsrgunning  -  uittreksel  uit het decreeí  van 25 aprll  20í4  beíreffande  de omgevingsvergunníng

Afükal  99. § í. [)e omgevingsvergunning  vervall  van íecmswege  in elk van de volgende  gevallen:
ío als de verwezenlllking  van de veígunde  síedenbüuwkundige  handelingen  nieí wordí geslarí  binnerí de lwee laar na heí verlenen van de definiíieveomg evingsverg  unning  :

:o als heí uiívoeren  Van de vergunde  síedenbouwkuridíge  handellngen  meer  dan drie opeenvolgende  laren wordi ondeíbíoken:3o als de vergunde  gebouwen  niel winddichl  zljn binrien vlií iaar na heí veílenan  van de defiriilieve  omgevingsvergunning;4" als de expíoíalie  van de vergunde  aclivileil  oí Inrlchllng  niel binnen vljf janr na heí veílenen  van de definiiisve  omgevíngsvergunning  aanvangí.5" als de kleinhandeIsacllvileílen  nlel binnen vijr laar na hel veílenen  van de deíinilisve  omgevlngs'veígunning  aanvangen

De íermijn,  vermeld  in het eeísle  lid, ü ", kan evenwel,  op veízoek  van de veígunninghouder,  voor eerí pewsde van Iwee iaar verlengd  worden als hii aanloonldaí de nieí-verweizenlijking  heí gevolg is van een vreemde  ooraak  die hem nieí kan worden íoegerekend.  [)e vergunninghouder  dienl de aanvíaag  van devmlenglng,  op slraffe  van verval, mel een bevelligde  zendinq en mlnslens  drle maanden vóór hel veíslrijken  van de ooíspronkelilke  vervaríeímljn  van lweelaar In bij da overheld  díe de vergunning  heeíl veíleend Díe overheid weigeíí  de aanvíaag  van de verlenglng alleen als.ï '  er geen sprake  Is van een weemde  oorzaak  die nföl aan de veígunnlnghouder  kan worden íoegerekend;2" de aangewaagde  sn vergunde  handelingen  slrijdlg zijn meí inmiddels  geviijzigde  stedenbouwkundige  voorscmiflen  of veíkavelingsvoorschrlften.

Üe overheld  bezorgíhaar  besliSsing uRerliík Ck3 d9g van hel VerSírijken Van dë ooíSpíonkelijke  verValíWmi)n Van uee jaar. Bij orísíenlenis Van een beslisSingwordi  de veílenging  geachí  íe zijn goedgekeurd.  Als de verlenging  wordl  goedgekeurd,  worden de íermíjnen.  vermeld  in hel eerske lid, :T en 4", ook meí tweejaar verlengd.

Als de ümgevingsvergunning  uRdrukkelijk melding maakí  van de verschlllende  fasen van heí büuwprojecí,  worden de iermíjnen  van íwee. dííe of vijf jaar,vermeld in hel eersíe lid, gerekend per fase. Voor de íweede  fase en de volgende  fasen würden de íermijnen  van verval bijgevolg  gerekend vanaf  deaanvangsdafüm  van de fase m kwesíie.

F3 2 De omgevíngsveígunnmg  voor  de exploilalie  van een Ingedeelde Iníichling  of acíiviíeit vervalí van rechlswege In elk van de volgende gevallen:1 " als de exploiíatle  van de veígunde  acíivitell  of iníichling  meer dan viií opeenvülgende  jaren wordí  onderbroken;2o als de ingedeelde  Inrlchling  vemield  is wegens  brand of onlplofflng  veroorzaakt  íen gevolge  van de exploiíaíie3o alS de explollalie  Op ví5wi11ige baSíS VOlledlg en delinllleí  WO(dk síopgezeí  overeenkomsíig  de vüOrwaaíden en de regels, vermeíd in hel decreeí  Van 9maan 200'1 íol regellng van de vriiwlllige.  volledlge  en definllieve  slopzelling  van de productie  van alle dierlijke mesí, a&omsíig  van een of meerderedieísooríen,  en de uilvoeríngsbesluIlen  ervan. [)e Vlaamse  Regeíing  kan nadere regels bepalen  voor de inkennlssíelllríg  van de slopzeíling.
§ 2/1. De omgevingsvergunning  voor heí ulívoeren van kleinhandeIsacíiviíeilen  vervalí  van rechiswege  als de kleinhandeIsacíiviíeiíen  meer dan vijfopeenvolgende  iaren würden onderbroken.

§ 2/2. Üe omgevingsveígunnlng  voor het wijzigen  van de vegeíaiie  vervalí  van recmswege  als hei wijzigen  van de vegeíaíie  nisí binnen íwee %aar na heíverlenen  van de deíinilleve  omgevingsvergunning  aanvangí.

§ 3. Als de gevallen,  veímeld  In paragraaf  í, beírekking  hebben ap een gedeel!e  van heí bouwpíolecl.  vervalt  ds omgevingsvergunning  alleen voor heí nieí-afgewerkle  gedeelíe  vgn een bouwpíolecí.  Een gedeelíe  ís eersl afqewerkk  als hel, In vooíkomend  geval na de sloplng van de nieí-afgewerkle  gedeelíen,kan worden  beschouwd  als een a{zonderlilke  conslruclie  die voldoeí  aan de bouwfysische  veíeisíen.

Als de gevallen,  vermeld  in paragraaf  1 of 2, alleen beírekking  hebben op een gedeelíe  van de explolíaíie  van de íngedeelde  ínrichting  of aciiviíeít  vervalí  deomgevingsvergunníng  alleen voor daí gedeelke.

Artikel  100. í)e omgevíngsvergunning  blijft ünverkorí  geldig als de exploiíaííe  van een ingedeelde  Inrichtirig  of activiteit  van een projecí  door een wijzigingvan de iridelingslíjsí  van klasse Í naar klasse  2 üvergaaí  of omgekeeíd.

In geval de explolíaíie  van een ingedeelde  ínrichíing of acílvilsií  van een pro}eci door een wljziging van de índelingslijsí  van klasse '  ol 2 naar klasse 3overgaal  geldt de veígunnlng  als aklename  en blijven de bijzondere  voürwaaíden  gelden.

Arllkel  10t  De leímljnen  van lwee. drle of vijí jaar. vermeld  in aítikel  99, In voorkomend  geval veílengd  conloím  aílikel  99. § I woíden  geschüísl  zolang eenberoep iol vemieilging  van de omgevingsvergunníng  aanhangig  Is bli de Raad v»r  VergunnIngsbelwIslingen.  aveíeenkomslig  hooídsíuk 9 behoudens indiende vergunde  handelíngen  in slÁjd ziJn mek een vóór de dennilleve uilspraak  van de Raad van krachí geworden íulmíelllk  uiívoeringsplan In dal laalsie gevalblilíí hel evenluele  rechl op pIanschadeveígüeding  desalníellemin  behouden
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De lermilnen  van  lwee.  díie oí vljí  laaí,  vermeld  in afükel  99, In vooíkomend  geval  veílengd  coriloím  arlikel  90, § L worden  geschoísl  íijdens  hel uiWoeíenvan de archeologlsche  opgraving.  omscliíeven  In de bekíachligde  aícheologienoía  overeenkomslig  aríikel  5.4.8 van hel  C)nroeíenderígoeddecíeel  van 12
)uli 2t]3  en in de bekíachligde  riola  oveíeenkomstig  arlikel  5 418  van  heí  OníoirenderIgoeddecíeeí  van 12 juli 2013,  mel  een rnaximumlaímiin  van een jaaívanal  de aanvangsdaíum  van dú archeologische  opgraviííg

í)e íeíinijnen  van lwee,  driú ol  vl%l jaaí,  vermeld  In aílikel  99, in vooíkomend  geval  verlengd  coníon'n  aíiikel  99, § 1, worden  geschorsl  lijdens  hek uitvoeren
van de bodemsaneíingsvieíken  van een bodenísaneringspro1ecl  waarvoor  de OVAM  oveíeenkomsíig  anikel  50, § 'l, van hel Bodemdet.íeel  van 27 ükíobeí
2ü06  een coníoímileilsalíesl  haeíl  afgeleverd,  mel  een maximumleímiln  van dne  laaí vanaí  de aanvangsdalum  van de bodamsanenngswúíken

[)e  lermiinen  van  lwee.  drie  ol  vijí  )aaí.  veímeld  in aríi[el  99. in vooíkomend  geval  veílengd  conloím  arlikel  g9, !  ï, woíden  geschoísl  zolang  een bekrachligd
slakingsbevel.  zoals  veímeld  in íilel VI van de  VCRO.  niel  woídl  ingelrokken.  helzij  nlel  woídl  opgehüven  bíj een in kíac+il  van gewijsde  gegane  beslissing.
De schoísing  eindigl  van íechlswege  vvanneeí  geen  ophefl'ing  van hel slakingsbevel  vvordí gevoídeíd  oí geen  inírekkiíig  woídl  gedaan  binnen  een ieímijn
van lwee  jaar  vanaí  de bekrachlíging  van hel slakingsbevel

BeroepsmogeIijkheden  -  uittreksel  uit het  decreet  van  25 april  2014  betreffende  de omgevingsvergunning

Artlkel  52. ( . )

De depuíaíie  is voür  haar  amblsgebled  bevoegd  in laaísíe  adminisííalieve  aanleg  voor  bemepen  íegen uiídrukkelijke  üf slilzwijgende  beslissingen  van heí
cüllege  van burgemeesler  en schepenen  in eeísíe  admföiskaíieve  aanleg.

Artlkel  53. Haí beíoep  kan worden  Ingesíeld  dooí:
í a de veígunníngsaanvíageí,  de veígunninghoudeí  of de exploiíani
2" heí belrokksn  publiek:
:T de leidend  ambienaar  van de advíesinslanlies  of bij zijn aíwezigheid  zijn gemachíigde  als de advieslnslanlie  íijdig advies  heeíí  veísírekí  of als aan hem
len onrechle  niel  om advies  vveid verzochl.
4 a hel  college  van burgemeesleí  en schepenen  als heí íijdig advies  hseíi  versííekí  of als heí  íen onrechle  nleí üm advies  werd veízoctí:
5- . .:
6" de leidend  amblenaaí  van hel Deparlemefü  Onngeving  of, bi) ;:ijn  afwezigheid,  zijn gemachligde;
7o de leldend  amblanaar  van heí Ageníschap  Innoveíen  en Ondememen  of bij zJn afwezigheid  zijn gemachligde,  als heí projecí  veígunningsplichíigekleinhandelsacliviíeilen  ümvaí,

8adele'idendamblenaärvanheíageníschap,bevoegdvoornaíuuíenbos,of,bi1z'il'namezighe'id,zi1ngemachíigdeaIshetprojecívergunningspl'ichí'ige
wijzigingen  van de veqeíaíie  omvaí.

Artikel  54. Hel  beroep  woml  op slíaffe  van  ononWankeliikheid  ingesleld  binnen  een  lermijn  van  defüg  dageri  die In0aal.
1 a de dag na de daíum  van de beíekening  van de beslreden  besllssing  vooí  die personen  oí Inslanlies  aan wie de beslissing  beíekend  woídl;
2aa de dag na hel  verslíJken  van de beslisslngslermiln  als de omgevingsveíguúning  in eeísle  adminlslíalíeve  aanleg  slilzwijgend  geweígeíd  wordí:3o de dag na de eersíe  dag van de aanplakking  van de besireden  beslissing  in de overlge  gevallen

Artikeí  55. Heí beroep  schorsí  de uiívoeíing  van  de besíreden  beslissing  íot  de dag na de daíum  van  de beíekening  van  de beslissing  in laaísle  adminisííaíieve
aanleg.

In aíwijking  van hel  eeísle  lid weíkl  hel  beroep  niel  schorsend  len aanzien  van
í"  de veígunníng  voor  de verdere  e:xploilalie  van een Ingedeelde  iníicming  ol acíiviíeií  waarvoor  íen minsíe  maalí  maanden  voor  de einddalum  van de
omgevmgsvergunning  een vergtinningsaamíaag  is ingediend;
2 a de vergunning  vooï  de exploiíalie  na een proeíperiode  als vermeld  in arlikel  69:
3 o de veígunning  voor  de exploilalie  van een ingedeelde  mrichling  of acliviíeil  die veígunningsplichlig  is geworden  dooí  aanvulling  ol wiizíging  van deiridelingslljsl

Aíikel  56. Heí beíoep  woídí  op síraffe  van ononivankelijkheid  per beveiligde  zending  Ingeskeld  bij de bevoegde  oveíheid,  vermeld  in aríikel  52

Als meí  föepaSSlng  V3n arllkel  :lí/'l  bij de Vlaamse  Regering  een georganiseeíd  adminisíralief  beroep  weíd  ingssíeld  legen  heí besluil  van de gemeefüeraad
over  de aanleg.  wi)ziging,  veíplaalslng  of opheffing  van een gemeenleweg,  bevaí  heí beíoep  op straííe  van ononlvankelijkheid  een arschíifl  van hel
beroepschíilí  bij de Vlaamse  Regeíing.

Degene  die hel  beíoep  ínsíelí.  bazoígl  op slíaffe  van ononlvankelijkheid  gelijklijdig  en per  beveiligde  zending  een afschrift  van hek beroepschíifl  aan:
1 '  de vevgunningsaanwager  behafüe  als hJ zelf  het beroep  Insielí,
2" de depulalie  als die in eersle  admlnistralieve  aanleg  de beslissing  heeí  genomen
3o hel  college  van  burgemeesleí  en schepenen  behalve  als hel  zelí  hel beroep  insíelí.

De Vlaamse  Regering  bepaall,  evenlueel  meí  inbegrip  van een onanlvankelijkheidssancíie,  nadete  regels  meí betrekking  íoí de opbouw  en de inhoud  van
heí beroepsschrift  en de bewijssfukken  die bij hel  beroep  moeíen  woíden  gevoegd  opdaí  het  üp onfüankelijke  wilze  wordí  ingesteld.

Artlkel  57. De bevoegde  üverheld,  vermeld  in aríikel  52, of de prüvinciale  respecíievelijk  gewesíelijke  omgevingsambkenaaí  onderzüekl  heí beíoep  op zllnonfüankelljkheíd  an valledigheid.

Als niel  alle slukken  als  veímeld  in anikel  56. deíde  Ild. bii hel  beíüep  zijn gevoegd,  kan de bevoegde  overtíeid  oí de provlnciale  respeclieveli)k  gewesíelilke
omgevlngsamblenaar  oí de door  hem gemachligde  de beíoepsindiener  per  beveiligde  zending  vragen  om binnen  een lermiln  van veerlien  dagen  die ingaaíde dag na de verzendiïg  van hel  vervolIedIgingsveízoek,  de onlbíekende  gegevens  oí documeníen  aan heí beroep  toe le voegen

AIS de beíoepslndiener  nalaaí  de onlbrekende  gegevens  ofdocumeníen  binnen  de íermijn,  veímeld  In heí íweede  lid, aan  hei beroep  íoe le voegen,  WOrdí
heí beroep  als onvolledig  beschouwd

Artíkal  57/t  Beroepen  inzake  omgevingsvergunningen  die uiísluitend  kleinhandelsacliviieiten  omvalten  en die lofüeí  gebaseeíd  zijn op economísche  cíiíeíia
in funclie  van fü.onomische  düelsíellingen,  zijn ononlvankelijk.

Artlkel  58. Heí resulíaaí  van heí onderzoek.  vermeld  in aríikel  57, woídl  aan de beroepsindiener  binnen  een (ermijn  van derlig  dageri  die ingaaí  de dag na
de daíum  van de verzending  van heí beíoepschrlff  per beveiligde  zending  meegedeeld.
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De onvolledigheid  of oriontvankelijkheid  heeff  van rschíswege  de síopzetíing  van de beíoepsprocedure  íoí gevolg  De beslíssing  wordt  ier kennis  gebíachívan:

í o de beroepsindlener;
2" de veígunningsaanvíager.
:T  de depuiaíle  alS die In eersle  adminisíralieve  aanleg  de beslissmg  heefí  genomen;
4o heí college  van burgemeesieí  en schepenen

BaroepsmogeIijkheden  -  regeling  van  het  besluit  vgn  de Vlaamse  Regering  decreet  van  25 april  2ü14  betreffende  de omgevingsvergunning

Hel beíoepschnfl  beval  op slíaffe  van ononlvankelljkheid:
1 " de naam.  de hoadanlgheid  en hel adres  van  de beroepsindlener,
2'  de idenlíficalie  van de besíreden  beslissing  en van hel  onroerend  güed,  de inrichting  of exploitaíie  dle hel  voorwerp  uiimaakí  van dle beslissing;3'  als  hel  beroep  woídí  ingesleld  door  een lid van hel  beirokken  publiek:

a)  eenomschíijvíngvandegevoIHendiehllingevolgedebeslíedenbeslissingondeívindloíwaaíscliIjnlijkonderviíidi,
a)  hel  belang  dal  lílÍ heefí  bil de beslulivormlng  over  de aí(jííe  ol bijsíellíng  van  een omgevingsvergunning  of van veígunningsvoorwaarden;4" de íedenen  w.iaíom  hel  beroep  woídl  Ingesleld.

Hel  beíoepsdossier  beval  de volgende  bewiissíukken:
loin  vooíkomend  geval.  een  bewils  van beIalíng  van de dossieríaks;
2'  de ovenuiglngssíukken  dïe de beroepsindiener  nodlg  acm;
3 o ín voorkomend  geval.  een Inveniaíis  van de overluigingsstukken,  veímeld  in punt  2o.

Als de bewijssíukken,  veímeld  in het  lweede  lid, onlbreken,  kan hieíaan  verholpen  worden  overeenkümslíg  aííke157,  tweede  lid. van heí decreeí  van  25 april2014.

Heí beroepsdossier  worfü  ingediend  meí  een analoge  üf een digííale  zendíng.

Heí bevoegde  besluur  kan bil de berüepsíndlener,  de vergunningsaanvrager  oí de overheld  die in eersie  adminlstíatieve  aanleg  bevoegd  is, alle beschikbareinformaile  en documemen  opvragen  die nuíííg  zijn voor  heí  dossler.

De beroepsfödiener  geefí,  üp síraffe  van  verval,  uiídrukkelijk  in zijn  beroepschrifl  agn of hij gehoord  wll worden.

Als de vergunningsaanvrager  gehooíd  wil worden,  bíengf  hij heí bevoegde  besfüur  daarvan  uildíukkelijk  op de hoügle  mel  een beveillgds  zending  uileílijkvijflien  dagen  nadal  hij een  afschriff  van hel bevoepschrííl  als vemield  in arííkel  56 van hel  decreel  van 25 apíil  20íí1,  heefi  onlvangen,  op voorwaarde  dak hljniel  de beroepsindiener  is.

Mededeling

Deze  gegevens  kunnen  worden  opgeslagen  in een ol meeí  beslanden.  Die besíanden  kunnen  zich bevinden  blj de gemeenle.  waar  u de aanwaag  heblIngediend, bil de píovïncle,  en ook bij de Vlaamse  adminislralle,  bevoegd  voor  de omgevíngsvergunning.  Ze worden  gelxuikí  voor  de behandellng  van uwdossier.  Ze kunnen  ook  gebnilkí  woíden  voor  hei  opmaken  van slaíislieken  en voor  welenschappelljke  doeleinden.  U hebl  heí rechl  om uw gegevens  In dezebeslanden  In le kijken  en zo nodig  de verbelaíirig  ervan  aan le wagen.
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AGENTSCHAP
WEGEN  & VERKEER

Agentschap  Wegen  en Verkeer

District  Kortrijk

Kennedylaan  5

8500 Kortrijk

T C)56 237111

www.wegenenverkeer.be

Het college  van burgemeester  en schepenen  van en te

8930 Menen

uw  bericht  van

19/11/2020

ontvangen  op

17  /11/2020

vragen naar/e-mail

Stefaan  Creupelandt

uw  kenmerk ons  kenmerk bijagen

0MV2020129106  AV/312/2020/01341  1

telefoonnummer datum

056  237111 21/12/2020

wegen.westvIaanderen.districtkortrijk@  mow.vlaanderen.be

Betreft: Advies  inzal<e de aanvraag  tot  bouw

Aanvrager: Real Tobacco

Paradijsstraat  40

8930  Menen

Ligging  van het  perceel:

straat:  Paradijsstraat  40, Paradijsstraat  40

gemeente:  8930  Menen

kadastrale  gegevens:  Afd.  MENEN  5 AFD/REKKEM/  Sectie  B

Nr. 0233/00H000,  0233/00K000,  0234/00H000,

0246/00F000,  0246/00F000,  e.a.

autosnelweg:  A014940

autosnelweg:  A0140001  van  0.1  +O tot  O.2 +O (rechts)

Werkzaamheden:  herbouwen  handelszaak  met  bijgebouw

Geachte,

Vlaanderen
is wegen  en verkeer AV/312/2020/01341 - OMV202Cn29106- 21/12/202ü pagina  1



Hierbij  stuur  ik u het  advies  van mijn  afdeling.  Gelieve  mij een afschrift  van de beslissing  toe  te sturen.

De vergunning  kan verleend  worden  onder  de hiernavolgende  bijzondere  voorwaarden  en de algemene

voorwaarden  (als bijlage):

BUZONDERE  VOORWAARDEN

1.  Vastlegging  ten  opzichte  van de grens  van het  autosnelwegdomein  (A0140001  van  0.1 +O tot  O.2 +O):

a. De bouwlijn  ligt  op 30 m van de grens  van het  autosnelwegdomein  volgens  het  Besluit  van de

Vlaamse  Regering  van 25 januari  2019  (betreffende  de vrije  stroken  langs  autosnelwegen,  eerste

artikel).  Deze is gemeten  loodrecht  op de as van de autosnelweg.

b. Bepaling  van de grens  van het  domein  van de autosnelweg:  Uiterste  wegaanhorigheid  +1 meter.

2. Een afwijking  op de vrije  strook  langs  de autosnelweg  wordt,  ingevolge  een beslissing  van de

Administrateur-Generaal  met  ref. AV-312-202C)-01117  verleend.

Het betreft  de aanleg  van een rolstoelhelling.  Het  gaat  hierbij  om een wettelijke  verplichting  en het

betreffen  werken  van openbaar  nut.

Besluit

Om deze  redenen  adviseert  het  Agentschap  Wegen  en Verkeer  GUNSTIG  betreffende  voorliggende  aanvraag

gezien  de aanvraag  in overeenstemming  is met  de algemene  en de bijzondere  voorwaarden.

Hoogachtend,

Ilse Dewicke

Districtschef

Vlaanderen
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ALGEMENE  VOORWAARDEN  AUTOSNELWEG

1.  BvR van 25 januari  2019  betreffende  de vrije  stroken  langs  autosnelwegen.

2. Wet  van 12  juli  1956  tot  vaststelling  van het  statuut  der  autosnelwegen

3. KB van 14 december  1959  waarbij  regelen  gesteld  worden  op het  aanplakken  en reclame  maken

4. Het  is verboden  om de sloot  van de autosnelweg  op om het  even  welke  wijze  te  dempen.

5. Het  lozen  in de sloot  van de autosnelweg  is verboden.

6. Het  Agentschap  Wegen  en Verkeer  wenst  de aanvragers  er  uitdrukkelijk  attent  op te maken  dat  wonen

op zo"n korte  afstand  van de autosnelweg  bepaalde  hinder  met  zich mee  kan brengen  (ev. visuele  hinder,

geluidshinder,  fijn  stof,...).  De beslissing  om op die plaats  te bouwen/verbouwen/het'bouwen,  moet  dus

weloverwogen  gebeuren.  Bij de keuze  van de locatie  aanvaardt  men  aldus  de hinder  die door  de

autosnelweg  kan veroorzaakt  worden.  Het  Agentschap  wenst  in ieder  geval  te benadrukken  dat  het  geen

plannen  heeft  om in de omgeving  hinderbeperkende  maatregelen  te nemen.
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FLUVlö
HULPVERLENINGSZONE

Uw kenmerk:  2020129106 Contactpersoon:  Christiaan  Deryckere

056 23 99 26

christiaan.deryckere@hvzfluvia.be

Ons kenmerk:  20C)ü57ü.20.OC)1

Stad  Menen

Grote  Markt  1

8930  Menen

Kortrijk,  2020-11-25

Herbouwen  handelszaak  met  bijgebouw.

Paradijsstraat  40  te  893ü  Menen.

Geachte

Voormeld  dossier  werd  op 17 november  2020 ontvangen  door  het zonaal brandpreventiebureau;  het

werd  op  25 november  2020 nagezien.

De aanvraag  wordt  gyB5%3g Beadviseerr3  mits  rekening  wordt  gehouden  met  bijgaand  brandvoorko-

mingsverslag.

Verdere  ínlichtingen  zijn  steeds  te  bekomen  bij  zonaal  preventiebureau.

Met  vriendelijke  groeten

Digiíaal

Plet  ondeitekend  dooí

B eirl  a e n Pieí Beiílaen
iSignafüre)

(5 ; g n at u , e) e:,:";í2:::;,'o':o3

Frank  Maertens

Zonecommandant

Hulpverleningszone  Fluvia

H ul  p v e rl  e ni  n g s z o n e FI u via  -  z o n a al  p re  ve  n ti  e b u r e a u

Düorníksesteenweg  214 A te 8500  Kortrijk,  Tel. (056)23  99 40 - brandpreventie@hvzfIuvia.be



FLUVlíl
HULPVERLENINGSZONE

Kortrijk,  2020-11-25

BRANDVOORKOM  NGSVERSLAG

op  basís  van  plannen

Herbouwen  handelszaak  met  bijgebouw.

Paradijsstraat  40  te  893ü  Menen.

I  ADMINISTRATIEVE  DOSSIERGEGEVENS

- aanvrager:  Real Tobacco  bvba,  Paradijsstraat  40 te  8930  Menen.

- behandelaar:  Christíaan  Deryckere  christiaan.deryckere@hvzfIuvia.be
- ons  kenmerk:  2000570.20.001

aangepaste plannen  brandweer  d.d. 27/11/2020
- datum  behandelíng:  25 november  2020

- ref.  202C)129106

- contactpersoon  bouwheer:  Vandendries  - Capoen  Architectenbureau  bvba.

tel.  056  23 99 26

2 TECHNISCHE  DOSSIERGEGEVENS

Níeuwbouw  alleenstaand  handeIsgebouw/horecazaak  met  achterliggende  alleenstaande  sanitaire  blok  en ver-
bouwing  van  een bestaande  alleenstaande  woning.

De ééngezinswoníng  maakt  geen  deel  uít  van  onderstaand  verslag.

De sanitaire  blok, één bouwlaag, met oppervlakte  van  ca. 60 fö  (basisnorm  2/1 niet van  toepassing)  maakt  te-
vens  geen  deel  uít  van  onderstaand  verslag  voor  zover  voldaan  aan de algemene  regels  zoals  bv. ARAB,  Codex
welziin,....

Het  handelsgebouw  bestaat  uit:

- níveau 0 (ca. 230 ma): compartiment  winkel/restaurant,  keuken/sanitair,  duplex stockruimte,  2 uitgangen;
- niveau  +1 (ca.  45 m'): duplex van  stockruimte.

Volgens  de ons  beschikbare  gegevens  worden  de lokalen  volgens  art.  52.2  van  het  ARAB  geclassificeerd  als lo-
kalen  van  de derde  groep.

Er werd  geen  brandrísicoanalyse  (conform  art.  4 van  het  KB 28 maart  2014  (Codex  Welzijn  hoofdstuk  3 titel  III))
voorgelegd.

Het  afgewerkte  vloerpeil  van  de hoogste  verdieping  bevindt  zich  op ca. 2,8C1 m waardoür,  volgens  het  KB d.d.  7
juli  1994,  het  gebouw  als laag  gebouw  (LG) gecatalogeerd  wordt.

Het  handelsgebouw  is van  de klasse  'type  3" (niet  zelfredzame  wakende  bezetters).

De bekledingsmaterialen  worden  bepaald in functie  van het type bezetting,  zie bijage  5/1 van het KB van 7 juli
1994  en wíjzigingen  op de basisnormen.

H ulpve  rl e ni n g szo  n e FI uvia  -  z o n a al  p r e ve  nti  e b u r e a u

Doorniksesteenweg  214 A te 850C) Kortrijk, Tel. (ü56)23 99 4ü - brandpreventie@hvzfluvia.be



MEEGEDEELDE  INFORMAÏIE  IN HET DOSSIER:

zíjn voorzien: ja nee n.v.t.

Iginefeon
opmerking

waarschuwíng  en alarminstallatíe x

I I I moet cfr. ARAB/codex welzíjn

autonome  rookdetectoren

I- I I moet  ín private  bewoníng

automatische  branddetectie-instaIIatíe x

I
x

I I
ontrokingsluík  trappenkoker

I
x

Il
moet  ín binnentrappenhuizen

ontrokingsklep  líftkoker  (índíen  geen  na-

tuurlijke  verluchting) 'l
I

"l
I  bedieníng  moet  op gelijkvloers  bo-

ven  de lífttoegang

stookinstallatie i I I I Stookínstallatie  ín achterliggend  ge-

bouw

machinekamerloze  lift x detectie  ín schacht,  sturing  en ventí-

latie

veilígheidsverIíchtíng

-I I

moet  cfr.  EN 1838

automatísche  blusínstallatie  friteuse

-I l l
3  BRANDVEILIGHEIDSREGELS

Onderhavig  verslag heeft  enkel betrekking  op de plannen  zoals voorgelegd  n.a.v. voormeld  bouw-/ver-
bouw-  of  uitbreidíngsproject.  De bemerkingen  zijn  gebaseerd  op  de hieronder  vermelde  algemene,  speci-

fieke  en bijkomende  brandveílígheidsregels.

Huidíg verslag betreft  enkel het gebouw handel/horeca.

3.1  ALGEMENE  REGELS

Algemene  voorschriften  inzake  brandvoorkoming  (verplicht  voor  nieuwbouw  en uitbreidingen,  leíd-

raad  voor  verbouwíngen):  Het  Koninklijk  Besluít  van  7 julí  1994  en wíjzigíngen,  tot  vaststellíng  van

de basisnormen  voor  de preventíe  van  brand  en ontploffíng  waaraan  de nieuwe  gebouwen  (+ uit-

breidingen)  moeten  voldoen  (bíjlage 1, 2/1,  5/1 en 7).

KB 07.07.1994  - Bíjlage  2/1  - art.  5.5.  Collectieve  keukens

De collectieve  keukens,  eventueel  met  inbegrip  van  het  restaurant,  worden  van  de andere  bouwdelen

gescheiden  door  wanden  EI 60.

Wanneer  de keuken  niet  gecompartimenteerd  ís ten  opzíchte  van  het  restaurant,  ís elk  vast  frituurtoe-

stel  voorzien  van  een  vaste  automatische  blusínstallatie  die  gekoppeld  wordt  aan een  toestel  dat  de

toevoer  van  energie  naar  het  frítuurtoestel  onderbreekt.

bemerkíng:

een  vaste  automatísche  blusinstallatie  die  gekoppeld  wordt  aan  een  toestel  dat  de toevoer  van

energie  naar  het  frituurtoestel  onderbreekt.

3.2  SPECIFIEKE  REGELS

Geen  opmerkíngen  of  níet  van  toepassing.
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3.3  BuKOMEfü)E  REGELS

Bijkomende  voorschriften  (niet  altijd  op  de plannen  aangegeven)  inzake  brandvoorkoming  volgend

uit  algemene  voorschriften  zoals  arbeidswelzijn,  milieu,  risicoanalyse,...  .

3.3.1.  Blusmiddelen

Axiaal  Hevoede  muurhaspels

Er moeten  axiaal  gevoede  muurhaspels  voorzien  worden,  zodat  de waterstraal  elk  punt  kan bereiken,

ín gebouwen  met  een  gebruikte  totale  oppervlakte  van  meer  dan  500  ma en in compartímenten  groter

dan  50ü  m2,

De overblijvende  druk  aan de mmst  begunstígde  straalpijp  moet  minstens  2,5 bar  bedragen.

Snelblussers

In de inrichting  moet  mínstens  een aangepast  snelblustoestel  opgehangen  worden  met  een  minimum

ínhoud  van  1 bluseenheid  per  bouwlaag  en per  150  ma vloeroppervlakte.

Aanduiding  en bereikbaarheid  blusmiddelen

De blusmiddelen  moeten  duidelijk  aangeduid  worden  met  de conventionele  pictogrammen  (KB 17  juni

1997  inzake  veiligheidssignalering).  De toestellen  moeten  in goede  staat  van  onderhoud  verkeren  en

vlot  bereikbaar  zijn  zodat  ze steeds  gebruiksklaar  zijn.

Het  is niet  toegelaten  goederen  te  stapelen  in de zones  voor  de blusmiddelen  (snelblussers,  haspels,

hydranten).

Vuurbestendip;  deken

In de keuken  moet  een  vuurbestendig  deken  opgehangen  worden.

3.3.2.  

De plaats  en de richting  van  alle  uitgangen  en nooduitgangen  moet  aangeduid  worden  met  pictogram-

men  volgens  de modellen  goedgekeurd  bij KB van 17  juni  1997.

Het  volgnummer  van  de verdiepingen  moet  aangebracht  worden  in de evacuatiewegen  en op de over-

lopen  van  de trappen  en de líften.

3.3.3.  VeiliHheidsverlichtíng

De inrichting  moet  uitgerust  worden  met  een veíIígheidsverIíchting  (cfr.  NBN  EN 1838)  die  een  vol-

doende  lichtsterkte  heeft  om  een  veilige  evacuatie  te verzekeren.  Deze  verlichting  moet  onmíddellíjk

in werkíng  treden  bíj een  stroomonderbrekíng,  een  autonomie  van  1 h hebben  en beantwoorden  aan

de geldende  normen.

Hun  verlichtingssterkte  moet  minstens  1 lux bedragen  (gemeten  op het  grondvlak)  of  51ux  op gevaar-

lijke  plaatsen.

3.3.4.  Autonome  stroombronnen

Alle  veiligheidsinstallaties  zoals  de veiligheidsverlichting,  de installaties  voor  meldíng,  waarschuwing,

alarm  en detectie,  de installaties  voor  rookafvoer  en de  waterpompen  voor  de brandbeveiligíng  en

eventuele  ledigingspompen,  moeten  voorzien  zijn  van  autonome  stroombronnen.  Deze  moeten  een

autonomie  van  1  h hebben  en automatisch  in werking  treden  binnen  de 60  seconden  na onderbrekíng

van  de normale  stroomtoevoer.
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3.3.5.  Meldíng,  WaarschuwinH,  Alarm  en Detectie

Meldíng

De meldíng  van  ontdekking  of  detectie  van  brand  moet  onmiddellijk  aan de brandweerdiensten  kun-

nen  worden  doorgegeven  vía een  meldingstoestel  (bv.  telefoon).

Waarschuwing  en Alarm

Het  gebouw  moet  uítgerust  worden  met  een  waarschuwings-  en alarminstallatie  díe  beantwoordt  aan

de voorschriften  van  artikel  52.10  van  het  ARAB  en de Codex  Welzijn  hoofdstuk  3 titel  lll

Detectie

Het  is wenselijk  het  gebouw  uit  te rusten  met  een algemene  automatische  detectie-ínstallatíe  die  be-

antwoordt  aan de geldende  normen.

3.3.6.  Uítbatíngsvoorschriften

Periodíeke  controle

De technische  uitrusting  van  de inrichtfög,  waaronder  de elektrische  installaties,  veiligheídsverIíchting,

de gas-  en de verwarmingsínstalIaties,  het  brandbestrijdíngsmaterieel,  de aIarmínstaIIatie,...  moet  pe-

ríodiek  gecontroleerd  worden  door  een bevoegd  persoon.

De data  van  deze  onderzoekíngen  en de gebeurlíjke  bemerkingen  moeten  in een  register  bijgehouden

worden.  Deze  laatste  moeten  zo snel  mogelijk  gevolgd  worden  door  de nodige  aanpassíngen.

Brandinstructies

De aanwezigen  (bewoners,  personeel,  gasten,...)  moeten  de nodige  brandinstructies  onfüangen,  on-

der  meer  wat  betreft  het  bestaan  en het  gebruík  van  de verschillende  vluchtwegen,  de brandbestríj-

dingsmíddelen,  de waarschuwings-  en aIarminstaIIatie,...

Deze  instructies  moeten  Op oordeelkundig  gekozen  plaatsen  opgehangen  worden.

Evacuatie

Het  is niet  toegelaten  eníg  voorwerp  te plaatsen  dat  de doorgang  kan belemmeren  naar  of  de nuttíge

breedte  kan  beperken  van  evacuatiewegen,  trappen  en (nood)uítgangen.  De vluchtdeuren  moeten

ongesloten  zijn  zolang  publíek  of  personeel  aanwezíg  is.

De maximale  bezettíng  mag  niet  meer  zíjn  dan  de  capaciteit  van  de beschikbare  evacuatiewegen.

Brandrísicoanalyse

Een brandrisícoanalyse  dient  uítgevoerd  conform  art.  4 van  het  KB 28 maart  2014  (Codex  Welzijn

hoofdstuk  3 títel  III).

3.3.7.  Nazicht

Voor  te leggen  attesten  of  verslagen  bíj eindcontrole  (indien  van  toepassíng):

ilíften (art. 6.1.3) iexterne dienst voor technische controles

ihoogspanníng externe  dienst  voor  technische  controles

laagspanning externe  dienst  voor  technische  controles

veiIígheídsverIichting  (autonomie,  líchtsterkte  en werking) externe  dienst  voor  technísche  controles

verwarmingsínstallatie(s)  (goede  werking) bevoegd  persoon

gasínstallatie  (dichtheídsproef) bevoegd  persoon

bIuswaterhydranten/haspeIs  (druk > 2,5 bar) bevoegd  persoon

automatischeblusínstaIlatie I geaccrediteerde  controle  instellíng
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detectie geaccrediteerde  controle  instelling

melding,  waarschuwing,  alarm,  detectie:  (werking,  autono- bevoegd  persoon

brandweerstand  structuur archítect/aannemer

brandweerstand  wanden  en deuren architect/aannemer

herstel  brandweerstand  bij doorvoeríngen architect/aannemer

3.3.8.  Plannen

Een grondplan  en/of  infofiche  (op digitale  drager bv. Autocad of Visio) met alle voor  de brandweer
nuttige  gegevens  dient  overgemaakt  aan de brandweer.

Zíe e-loket  website  Fluvia.

https://www.hvzfluvia.be/formulieren/inlichtinzen-interventíefiche

(» Verdere  inlichtíngen  zijn  steeds  te bekomen  bij het  zonaal  preventiebureau.

ó Bij ieder  begin  van  brand  of  verdachte  rook,  onmiddellijk  de brandweerdienst  op nummer  112  oproe-

pen.

0 Bovenstaande  voorschriften  en bemerkingen  zijn  gebaseerd  op de momenteel  beschikbare  gegevens  en

bijgevolg  mogelijks  niet  limitatief.

Het  verslag  is bovendien  niet  van  beperkende  aard  op andere  bestaande  voorschriften.

0 Wijzigingen  aan de plannen  kunnen  het  voorwerp  uitmaken  van  een bijkomend  of  gewíjzigd  brandvoor-

komingsverslag.  De bouwheer  dient  hiertoe  de brandweer  te raadplegen.

Christiaan  Digiíaal
onderíekend  dooí

DerYckere Chíisíiaan

(Authenticati €a:'uhm=::::'='os
0n)  08:28'06  +OTOO'

Digiíaal

Píet  onderíekenddüoí

Beirlaen  PieíBeulaen(Signaíuíe)

(5 j g n a I u r e ) :W:m,':+oH?:o:.o8

Christiaan  Deryckere

Bi'andpreventietechnicus

Hulpverleningszone  Fluvia

Frank  Maertens

Zonecommandant

Hulpverleningszone  Fluvia
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ADVIES  Verkeer  & Mobíliteit

Bespreking  bezwaren:

OMV  2020"129106

Datum:  10/02/2021

Behandelaars:

Ruperk  Dewanckel  & Koen  Van  Staeyen

Dienst:

Openbare  werken  en infrastructuur,

verkeer  en mobíliteit

Yv. Serruysstraat  28 8930  Menen

Onderwerp:  herbouwen  van een handelsgebouw  met bijhorend  bijgebouw

Locatíe:  Paradijsstraat  40

A.  BEZWAAR  BUURÏBEWONER  PARADUSSTRAAT  25:

Op vlak van mobiliteít  is dit bezwaar  deels  ontvankelijk  en grotendeels  ongegrond

Het is namelijk  correct  te stellen  dat een nieuwe  invulling  van het huidige  leegstaande  pand opnieuw  een

verkeersstroom zal creëren. Echter kan dergelijk bezwaar bíj gelijk welke ontwikkeling gemaakt worden.

Het is bovendien  onmogelijk  om vast te stellen  dat het bijkomende  verkeer  door  deze herontwikkeling,

van die grootteorde  zou zijn dat die voor  de omgeving  een onoverkomelijke  last zou bezorgen.

Er kan bijvoorbeeld  worden  verwacht  dat  een aanzienlijk  deel van de klandizie  via de snelweg(parking)

zal aanmelden.  Ook wordt  bij de herontwikkelíng  aandacht  besteed  aan een duidelijke  fietsenstalling,  wat

ten goede  kan komen  aan de parkeer-  en verkeersdrukte.

Waar  dit bezwaar  als onontvankelijk  wordt  beschouwd  heeft  te maken  met een verwijzing  naar  'mogelijke'

overtredingen  van een derde  partíj (lees:  aardappelhandel)  als bezwaar  tegen  de komst  van deze nieuwe

ontwikkelingen.

B.  BEZWAAR  BUURÏBEWONER  PARADUSSTRAAT  41:

Op vlak van mobilíteit  is dit bezwaar  ontvankelijk  en grotendeels  ongegrond.  Het is namelijk  correct  te

stellen  dat een nieuwe  invulling  van het huidige  leegstaande  pand opnieuw  een verkeersstroom  zal

creëren.  Echter  kan dergelijk  bezwaar  bij gelijk  welke  ontwikkeling  gemaakt  worden.

Het ís bovendien  onmogelijk  om vast te stellen  dat het bijkomende  verkeer  door  deze herontwikkeling,

van die grootteorde  zou zijn dat die voor  de omgeving  een onoverkomelijke  last zou bezorgen.

Er kan bijvoorbeeld  worden  verwacht  dat een aanzienlijk  deel van de klandizie  vía de snelweg(parking)

zal aanmelden.  Ook wordt  bij de herontwikkeling  aandacht  besteed  aan een duidelijke  fietsenstalling,  wat

ten goede  kan komen  aan de parkeer-  en verkeersdrukte.

Koen Van Staeyen

Deskundíge  Verkeer  & Mobiliteít

Rupert  Dewanckel

Diensthoofd  Openbare  werken  en infrastructuur

Ruped  Dewan@J
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