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VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 19 MAART 2O1Z

Aanwezig : Laurys, burgemeester-voorzitter,
Florquin, Cluckers, Simons, Stals, Celik, Nackaerts-Feyaerts,
Koninckx, schepenen,
en@, se€FetaFis.

Sarah Bergmans neemt het ambt van secretaris waar.

Dossiernr. 20111006 VA

Formulier III - VERKAVELINGSVERGUNNINc

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door M. Van
vlaslaer"Godelieve, met als adres Bronweg 11 te 3294 Diest, ontvangen.
De aanvraag werd ontvangen op 3/08/ZOLL.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op9/09/20tt.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Holleweg (onderkant) en met
als kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie H nummer(s) 77p/deel. '

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een eigendom in 2 loten.
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in Éet bijzonder met de
Vlaamse codex Ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbeÀluiten.

advies qemeenteliik stedenbouwkundio ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de
gemeentelij ke stedenbouwku nd i ge a m btenaa r, uitgebracht op 6 / o2/ 2oLZ.
De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft volgende elementen aangewezen
om te worden opgenomen in voorliggende beslissing :

OVERWEGEND GEDEELTE

Beknoote beschriivino van de aanvraaq
Het ingediend voorstel voorziet het verkavelen van een eigendom in 2 loten

stedenbouwkundioe basisoeqevens uit olannen van aanleo
Het terrein is volgens het gewestplan Aarschot-Diest, vastgesteld bij KB van 7 november
1978, gelegen in een landelijke woonzone.

"De woonoebieden met een landeliík karakter zijn bestemd voor woningbouw in het
algemeen en tevens voor Ia ndbouwdoeleinden.,,

Het ingediend project stemt overeen met de planologische voorschriften gevoegd bij het
gewestplan Aarschot-Diest i.c, artikel 6 van het K.B. van 28 december tglZ betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.
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Overtredinq
///

Externe adviezen
Gelet op het advies van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening dd,
t3/LO/2OLt:
"Er is geen uitbreiding van de moerleiding nodig voor de watervoorziening van de in
hoofde vermelde verkaveling.
De verkaveling is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinningsgebieden.,,

Gelet op het advies van Iverlek dd. L7/LO/2OLL:
"De loten kunnen aansluiten via een onderboring op het aanwezige lagedruk gasnet
aanwezig aan de overzijde smalle straat. Geen tussenkomst verplicht aan de
distri b utienetbe heerder. "

Gelet op het advies van de provincie Vlaams-Brabant, directie Infrastructuur, dienst
Mobiliteit dd. 27 /Ot/20L2:
"De verkavelingsaanvraag betreft gronden, gelegen langs de Holleweg, kadastraal
gekend als afdeling 4, sectie H deel van perceel TTp,
Als gevolg van onze gesprekken en uit de controle van de wijzigingen van de atlas der
buurtwegen bij de gemeente blijkt dat voetweg nr.159 geaeettàtiiÈ werd afgeschaft.
Hierdoor melden wij u, dat in tegenstelling met ons advles refnr,iST-l',toB-1-2/11-1169
dd. t2/tO/2011, de verkaveling wel degelijk uitvoerbaar is.,,

Gelet op het advies van Belgacom dd. 27/LI/2OIL:
"Voor de geplande verkaveling is er voldoende telecommunicatie-infrastructuur
aanwezig. Er dienen geen bijkomende werken te worden uitgevoerd. Er zijn bijgevolg
geen kosten."

Gelet op het gunstig advies van het agentschap voor Natuur en Bos dd. L6/LL/LL:
"Uit het dossier kan afgeleid worden dat:
-de aanvrager bovenvermeld goed in twee bouwloten wenst te verdelen;
-voor het realiseren van de verkaveling een te ontbossen oppervlakte voorzien wordt van
215m2.
Volgens het gewestplan Aarschot-Diest ligt deze aanvraag in woongebied met landelijk
karakter.
Tijdens een terreincontrole werd vastgesteld dat:
-het perceel deels bebost is. Dit bosbestand groeit op een helling;
-het bosbestand bestaat uit gemengd bestand;
-het resterende perceelsgedeelte is in gebruik als weide.

Vermits het project een invulling vormt van de gewestplanbestemming woongebied met
landelijk karakter heeft het Agentschap voor Natuur en Bos geen bezviaar te{en deze
aanvraag.
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Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is er voor het realiseren van de verkaveling
een ontbossing nodig van 264m2 .726m2 dient als bos behouden te worden.
De resterende bosstrook smaller dan 10m dient ten laatste in het eerste plantseizoen na
het beëindigen van de ruwbouwwerken van de in te planten woning op het lot 2
aangevuld te worden met inheemse struiksoorten tot een plantverband van 1,5mxl,5m
bereikt wordt,
Beoordel ino boscompensatievoorstel
Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog het agentschap voor Natuur en Bos
een aanpassing aan dit voorstel. In'Luik 4'worden de redenen vermeld van aanpassing.
In het kadervan art.90bis $5, 3de lid werd de aanvrager in kennis gesteld van dit
aangepast compensatievoorstel. Het Agentschap voor Natuur en Bos ontving tot op
heden geen bezwaren tegen deze aanpassingen of een alternatief compensalievoorstel
van de aanvrager. Bijgevolg kan het Agentschap voor Natuur en Bos een definitieve
beslissing aangaande dit compensatievoorstel nemen.

Het compensatievoorstel wordt aangepast goedgekeurd.
Het dossier is geregistreerd onder nummer COMI/tt/OO7g/VB.

Besluit:

om bovenvermelde redenen geeft het Agentschap voor Natuur en Bos een
voorwaardelijk gunstig advies voor de aangevraagde ontbossing en keurt het aangepaste
compensat ievoorstel goed :

Volgende voorwaarden moeten in de verkavelingsvergunning/verkavelingswijziging
worden opgenomen:
Voorwaarden in het kader van art.9Obis van het Bosdecreet:

1/De te ontbossen oppervlakte bedraagt 264m2. Voorziet de
verkavelingsaanvraag een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vervat.
2/ De op het verkavelingsplan aangeduide niet-openbare beboste groene ruimtes
over een oppervlakte van 726m2 worden integraal opgenomen in de
verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS BOS
behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd
worden mits machtiging door het agentschap voor Natuur en Bos. Het ij evenmin
toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van
de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag uit te voeren.
Bijkomende ontbossing in deze op het verkavelingsplan aangeduide groene
ruimtes is slechts mogelijk na het bekomen van een verkavelingswijziging,
3/ De resterende bosstrook smallerdan 10m dient ten laatste in het eerste
plantseizoen na het beëindigen van de ruwbouwwerken van de in te planten
woning op het lot 2 aangevuld te worden met inheemse struiksooften tot een
plantverband van 1,5mx1,5m bereikt wordt.
4/ Het plan goedgekeurd door het agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit
te maken van de verkavelingsvergunning.
5/ De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, g5, derde lid, van
het Bosdecreet en onder de voonaraarden zoals opgenomen in-het hierbij
gevoegd e compensatieform ulier met nummer: coM p/1 L / ooTg lv}.
6/ De bosbehoudsbijdrage van € 7B4,OB dient binnen de 4 maanden, vanaf de
datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort
worden op het rekeningnummer van het Agentschap voor NatuurËriBos, zoals
vermeld op het overschrijvingsformulier welke als bijlage bij deze vergunning
gevoegd werd.
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Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurd (maar
aangepast) compensatievoorstel, dat integraal moet deel uimaken van de
verkavelingsverg un ni ng.
Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van het Agentschap voor Natuur
en Bos niet wenst te volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te
staan dan vermeld in het goedgekeurd of aangepast compensatievoorstel, dan moet het
compensatievoorstel opnieuw aan ANB voorgelegd worden, met de vraag om het aan te
passen naarde gewenste bosoppervlakte, Het is belangrijk dat de te compenseren
bosoppervlakte overeenstemt met de vergunde te ontbossen oppervlakte. De
vergunningverlenende instantie heeft zelf niet de bevoegdheid om het
compensatievoorstel aan te passen."

Gelet op het advies van INFMX dd.3O/O9/2OLL:
De bepalingen en voorwaarden van de offerte met kenmerk DIE-VK-006-A -
T/SHT(RRS)O3102011 dd. 30/1 Llz}tt na te teven.

Gelet op het advies van de VMM dd. 4/LL/2OLL:
Onder verwijzing naar artikel B van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat
van de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend voor het domein grondwatér in
uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006.

De locatie te Diest, 4d'afd., sectie H/77p is volgens de watertoetskaarten effectief
overstromingsgevoelig, infiltratiegevoelig en weinig gevoelig voor grondwaterstroming.
Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als gevolg van
veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de
wijziging in grondwaterstroming.

De aanvraag omvat het verkavelen van grond in 2 loten voor woningbouw. De loten
zullen deels geherprofileerd worden om de percelen bouwrijp te maken, De afwatering
van de woningen kan aansluiten op de riolering van de aanliggende gemeenteweg.
Aangezien er geen grote ondergrondse constructies of verhardingen voorzien zijn,
verwachten we geen significant schadelijke effecten op het grondwatersysteem.

Aanvullend willen we er wel reeds op wijzen dat de individuele woningen overeenkomstig
onderstaande aandachtspunten moeten ontworpen worden:
-hemel- en afvalwater moeten gescheiden worden aangesloten d.m.v. kleurcodering op
RWA riolering (regenwaterafvoer-blauw) resp. DWA riolering (droogweerafvoer-
rood/bruin);
-indien geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat aanwezig is, moet het hemelwater
(overloop hemelwaterput) en afvalwater minstens gescheideíafgevoerd worden tot op de
perceelsgrens;
-de afwatering moet voldoen aan de GSV;
-per woning moet een hemelwaterput worden aangelegd;
-hergebruik van hemelwater uit de hemelwaterputten is verplicht;
-verharde oppervlakken voor opritten en parkings worden bij voorkeur waterdoorlatend
aangelegd of wateren af naar de onverharde randzones.

Besluit
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De verkavelingsaanvraag wordt gunstig geadviseerd voor het domein grondwater en is in
overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet Integraal
Waterbeleid.

Gelet op het advies van de administratieve technische dienstl
"Het rioleringsstelsel van de woningen kan worden aangesloten op de bestaande riolering
in de Holleweg'. In de Holleweg is geen riolering.
De verkavelaar dient te zorgen voor de aanleg van een riolering in de Holleweg dewelke
aansluit op het bestaande stelsel op de F.Leopoldlaan.
Deze riolering kan ook dienen voor het aansluiten van de nieuwe riolering voorzien in de
verkaveling van de 3 loten bovenaan."

Het ooenbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek lopende van 26/09/ 11 tot 25/LO/LL werden er geen
bezwaarschriften i ngediend.

Richtliinen en omzendbrieven
///

Historiek
Voor de eigendom werd op datum van 5/10/1979 een verkavelingsvergunning ref
t95/FL/73 afgeleverd voor 1 lot aan de heer Van Vlaslaer (verkaveling vervalÉn).

Het bouwproject werd besproken op de bouwcommissie dd.7/}t/2Ottz
De eigendom Holleweg (onderkant) Molenstede, gekend ten kadaster sectie H/77p/deet is
volgens het gewestplan Aarschot-Diest gelegen in Iandetijke woonzone,
Voor de eigendom werd op 22/06/2009 een weigering afgeleverd voor het verkavelen in
3 loten.
Voor de eigendom werd op 08/11/2010 een weigering afgeleverd voor het verkavelen in
2 loten.
Het betreft een zeer hellend terrein. De bijhorende voorschriften waren niet votdoende
uitgebouwd rekening houdend met o.a. het kenmerkende reliëf op het terrein. Het
voorgestelde plan met voorschriften genereerden onvoldoende ruimtetijke kwatiteit.
Bovendien grenst lot 2 niet aan een voldoende uitgeruste weg (m.a.w. steenslag is geen
duurzame verharding, steenslag kan hoogstens dienen als fundering, att, 4.3.5-van de
Vlaamse Codex ruimtelijke orden Íng ).

Bij een nieuwe verkavelingsaanvraag dient het reliëf zoveet mogetÍjk gerespecteerd te
worden en dienen het plan en de stedenbouwkundige voorschrifren maxim'aat in te spelen
op het aanwezige reliëf. De nieuwbouw woning dient te worden geïntegreerd in het
karakter van het landschap. Bij alle mogetijke ingrepen binnen de opgêsétde
voorschriften moet het karakter van het perceel behouden btijven.
Gelet op het specifieke terrein dient een garage in het hoofdgebouw voozien te worden,
afzonderlijke bijgebouwen worden niet toegestaan.
De kroonlijst wordt bepaald op de voorgevel.
Binnen de voorschriften wordt bepaald waar een terras zich kan situeren, rekening
houdende met de privacy en hinder t.o.v. de buren.
De toegang tot lot 2 dient aangelegd zonder de tatud te beschadigen (mogetijke
ontsluiting van de loten aanduiden op het ptan) (eventueel lot 2 uitbreiaen tótaan de
uitgeruste weg of de weg voorzien van een duurzame verharding op kosten van de
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verkavelaar ) maar opgelet met het karakter'holle weg', een verharding hiervan is niet
echt aangewezen).
Als afsluiting worden enkel'groene'afsluitingen toegestaan (bijvoorbeetd levende hagen,
houtkanten, of draad begeleid met een groene aanptanting ...?)
Aangaande de riolering kan men contact nemen met Johan Smefs of Luc Van Eyck van de
Ad m i n istrat ief Tech n isch e D i e n st.

Op 22/06/2009 werd er een weigering afgeleverd voor de verkavelingsaanvraag voor 3
loten.

Op 27/10/2009 werd het beroep tegen de weigering van 22/06/2009 door de bestendige
deputatie niet ingewilligd.

Op 8/71/20L0 werd er een weigering afgeleverd voor de verkavelingsaanvraag voor 2
loten.

Beschriivino van de bouwolaats, de omqevino en het oroiect
De eigendom is gelegen langsheen de Holleweg zijnde chemin nr.11, voorzien aan beide
zijden van hoge beboste taluds. In de aanzet van de Holleweg vertrekkende vanaf de
rijksweg staan enkele aaneengesloten woningen met 2 bouwlagen en een hellend dak.
Door de reeds bestaande bebouwing en de reeds aanwezige infrastructuur is de structuur
van het gebied gekend.

Ovenaregende dat de aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten.

Overwegende dat het departement Natuur en Bos gunstig advies heeft uitgebracht.

Overwegende dat door het creëren van slechts 2 nieuwe loten het open karakter wordt
bewaard en men niet overgaat tot een stedelijke invulling.

Overwegende dat men slechts 2 loten voorziet die voldoende ruim zijn, en waarvoor een
minimale ontbossing wordt voorzien (zie advies Natuur & Bos) en voldoende bouwvrije
stroken, zodat de draagkracht van het perceel en de omgeving niet wordt overschreden,

De toegang naar lot 2 dient te gebeuren via een erfdienstbaarheid zoals aangeduid op het
plan (erfdienstbaarheid recht van doorgang ten voordele van lot 2 - breedte max. 3m);
deze toegang dient aangelegd zonder de talud te beschadigen door de verkavelaar.
Deze toegang dient eveneens te worden gebruikt om het gebouw op lot 1 te bereiken.

Vooraleer er een attest zal afgeleverd worden dat aan de verkavelingsvoorwaarden werd
voldaan, dient de verkavelaar een goedkeuring te hebben bekomen op basis van een plan
tot uitvoering van deze weg waar eveneens de toegang tot de woningen op voorzien is,
beperkt tot het strikt minimum, dit uit respect voor de holle weg.

Overwegende dat de wateftoets werd uitgevoerd; dat het perceel niet gelegen is in
overstromingsgevoelig gebied; dat er geen schadelijke eftecten voor water te verwachten
zijn;

Beoordelinq van de ooede ruimteliike ordenino
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overwegende dat het ingediende verkavelingsontwerp door zijn bestemming en inplanting
in harmonie is met zijn omgeving en dat het ingediende ontwèrp de goede iuimtetSt<e
ordening van het omliggende gebied niet in het gedrang brengt.

Aloemene conclusie
Om bovenvernoemde redenen is de voorgestelde verkaveling planologisch en
stedenbouwku nd ig vera ntwoord.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Advies:
Aldus brengt het schepencollege GUNSTIG ADVIES uit, in zitting van 6/02/2012, voor het
verkavelingsontwerp, mits :

- te voldoen aan de voorwaarden van het agentschap voor Natuur en Bos;
- te zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen;
- te voldoen aan de voorwaarde voor de aanleg van de toegang;
- de voorgelegde stedenbouwkundige voorschriften en de voorgestelde voorschriften te
eerbiedigen:

Bestemm i ngsvoorsch rift en :

-een eengezinswoning op elk lot met hedendaagse architectuur in open verband;
-complementaire bedrijvigheid is niet toegelaten;
Bouwvorm:

-open bebouwing en de garage dient in het hoofdgebouw te worden voorzien; er worden
geen apafte bijgebouwen toegelaten, eveneens dienen de terrassen te worden voorzien
binnen de zone voor bebouwing;

Bouwhoogte:

-het gebouw telt maximaal twee bouwlagen (hellend dak niet toegelaten) met plat dak;
-voor lot 1 en 2: de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het
peil aangegeven op de snedes (groene lijn) behorend bij het verkaválingsplan en de
bovenzijde van de kroonlijst, gemeten in het midden van de voorgevel,Ledraagt max.
7mi

-met plat dak:

de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het normaal grondpeil
en de bovenzijde van de kroonlijst, gemeten in het midden van de voorgevel, be-draagt
max, 7m;

Bouwdiepte:

-voor lot 1: de bouwdiepte bedraagt max. 10m op het gelijkvloers als op de verdieping;
-voor lot 2: de bouwdiepte bedraagt max. 9m op het gelijkvloers als op de verdieping.
Inplanting:

-de inplanting dient te gebeuren zoals aangegeven op het verkavelingsplan en al de
bebouwing (gebouw+terrassen) dient binnen de voorziene zone te worden voorzien.

Niet-bebouwde zone:

-vrijblijvend van elke bebouwing.
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Reliëfwijzigingen zijn slechts toegelaten zoals aangegeven op de snedes behorend bij het
verkavelingsplan, uitsluitend voor de bebouwing.

De afsluiting dient te gebeuren door levende hagen, met een inwendige structuur en
rondhouten palen en een viertal horizontale geplastificeerde draden.

advies qewesteliik stedenbouwkundio ambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar ingewonnen op L4/02/2012. Het college heeft dit advies
nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereistè mag
worden voorbijgegaan.

ooenbaar ondezoek
De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vàrgunning
en verkavelingsaanvragen, Er werd geen bezwaarschrift ingediend.

externe adviezen

Het advies van de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening dd. r3/rol2ott.
Het advies van Iverlek dd. L7/tO/20tL.
Het advies van de provincie Vlaams-Brabant, directie Infrastructuur, dienst mobiliteit dd
27/OL/2012.
Het advies van Belgacom dd. 27/LO/2}tt.
Het advies van het agentschap voor Natuur en Bos dd. t6/LL/2OLt.
Het advies van INFRAX dd. 30/09/2011.
Het advies van VMM dd. 4/LL/2OLL.

erfdienstbaarheden en weoaanleo

///

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE
ZITTING VAN 19 MAART 2O12 HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning af aan de
aanvrager.

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :

10 de volgende voorwaarden van de stad Diest na te leven:
- te voldoen aan de voorwaarden van het agentschap voor Natuur en Bos;
- te zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen;
- te voldoen aan de voorwaarde voor de aanleg van de toegang;
- de voorgelegde stedenbouwkundige voorschriften en de voorgestelde - te eerbiedigen:

Bestemm inqsvoorschriften :
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-een eengezinswoning op elk lot met hedendaagse architectuur in open verband;
-complementaire bedrijvigheid is niet toegelaten;

Bouwvorm:

-open bebouwing en de garage dient in het hoofdgebouw te worden voorzien; er worden
geen aparte bijgebouwen toegelaten, eveneens dienen de terrassen te worden voorzien
binnen de zone voor bebouwing;

Bouwhooote:

-het gebouw telt maximaal twee bouwlagen (hellend dak niet toegelaten) met plat dak;
-voor lot 1 en 2: de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het
peil aangegeven op de snedes (groene lijn) behorend bij het verkaválingsplan en de
bovenzijde van de kroonlijst, gemeten in het midden van de voorgevel,Ledraagt max.
7mi

-met plat dak:

de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het normaal grondpeil
en de bovenzijde van de kroonlijst, gemeten in het midden van de voorgevel, bedraagt
max. 7m;

Bouwdieote:

-voor lot 1: de bouwdiepte bedraagt max. 10m op het gelijkvloers als op de verdieping;
-voor lot 2: de bouwdiepte bedraagt max. 9m op het gelijkvloers als op de verdieping.
Inplantino:

-de inplanting dient te gebeuren zoals aangegeven op het verkavelingsplan en al de
bebouwing (gebouw+terrassen) dient binnen de voorziene zone te worden voorzien.

Niet-bebouwde zone:

-vrijblijvend van elke bebouwing

Reliëfwijzigingen zijn slechts toegelaten zoals aangegeven op de snedes behorend bij het
verkavelingsplan, uitsluitend voor de bebouwing.

De afsluiting dient te gebeuren door levende hagen, met een inwendige structuur en
rondhouten palen en een viertal horizontale geplastificeerde draden.

20 het advies van lverlek dd. L7/tO/2011 na te leven.

30 het advies van het agentschap voor Natuur en Bos dd. L6/tL/2011 na te leven.

40 het advies van INFRAX dd.30/09/2011 na te leven.

50 het advies van VMM dd. 4/tI/2O11 na te leven.

60 Riolerinq

"Het rioleringsstelsel van de woningen kan worden aangesloten op de bestaande riolering
in de Holleweg', In de Holleweg is geen riolering.
De verkavelaar dient te zorgen voor de aanleg van een riolering in de Holleweg dewelke
aansluit op het bestaande stelsel op de F.Leopoldlaan,
Deze riolering kan ook dienen voor het aansluiten van de nieuwe riolering voorzien in de
verkaveling van de 3 loten bovenaan."
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70 geen enkel perceel mag worden verkocht vooraleer de verkavelaar al de nutsleidingen
heeft gebracht tot tegen de rooilijn van elk lot van de verkaveling.
De notaris dient aan de kopers een fotokopie van de verkavelingsvoorwaarden en -plan
te geven.

80 er dient te worden voldaan aan de regelgeving grondverzet. Deze regelgeving staat
beschreven in hoofdstuk 10 van het VLAREBO.

90 Indien de nieuwe bouwloten belast zijn met ondergrondse aansluitingen van reeds
bestaande gebouwen, dient de verkavelaar dit mee te delen aan de instrumenterende
notaris voor opname in de basisakte van de verkaveling. De onkosten voor eventuele
verplaatsingen zijn steeds ten laste van de verkavelaar of zijn rechtsopvolger. Dit
principe blijft van toepassing indien dergelijke aansluitingen door onwetenáheid pas
ontdekt worden bij de graafwerken voor de toekomstige woningen.
Al de nutsleidingen dienen te worden gebracht tot tegen de rooilijn van elk lot van de
verkaveling.
Alle onkosten verbonden aan aanpassingen of uitbreidingen van nutsleidingen, zijn
steeds ten laste van de verkavelaar.

loo de verkavelaar dient de nodige bewijzen te bezorgen aan de stad Diest dat
aan de voorwaarden van de nutsmaatschappijen is voldaan.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele
andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Belangrijke bepali ngen uit de vlaamse codex Ruimtelijke ordening
Art. 4.7.19. $1' Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de
stilzwijgende beslissing wordt binnen een ordetermijn van [ien dagen en p"r bèveiligde
zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkund-ige
ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift
van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een
advies heeft verstrekt.

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende
beslissing wordt tevens bezorgd aan:

1o de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.L6, g1, eerste lid;
2o de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.
De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriftenof kennisgevingen moeten overmaken aan de gewesfelijke stedênbouwkundige
ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde handelingen of
de eenvoud van het dossier,

$2' Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de
aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de piaats waarop de
vergunningsaanvraag betrekking heeft, De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk
op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Íaamsé Regering kan, zowêlnaar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen 

-waaraan 
de

aanplakking moet voldoen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt over-
gegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van?e ontvangst
van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
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De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belang-
hebbende, vermeld in artikel 4.7.21, $2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van
aanplakking af.

53. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen
vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd
gebracht van de instelling van een administratief beroep, Indien een administratief
beroep wordt ingesteld, geldt artikel 4,7.2L, g8. Deze bepaling geldt onverminderd
artikel 4'5'L, $2, van deze codex en artikel 4.2.6,92, eerste lid, van het decreet van (...)
betreffende het grond- en pandenbeleid.

$4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende
dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering vaÀ de vergunning ter
beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.
Beroepsmogelijkheden

Àrt.4.7.2L. $1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van
burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kán een georgaÀiseerd
administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de
gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de
aanvraag in haar volledigheid.

52. Het beroep, vermeld in $1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:
1o de aanvrager van de vergunning;

20 elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse
hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing;

30 procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve
belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij
beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;

4o de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen,
vermeld in aftikel 4.7.I9,91, derde lid;

50 de adviserende instanties aangewezen krachtens aftikel 4.7.t6,91, eerste lid, op
voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies
werden verzocht.

53. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van
dertig dagen, die ingaat:

10 voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop
het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.t9, g1, eerste lid, werd
betekend;

20 voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaa r of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel
4.7.L6, $1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving,
vermeld in artikel 4.7.I9,91, tweede lid, werd betekend;

30 voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag
na deze van aanplakking.

$4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending
ingediend bij de deputatie.

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift
van het beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan hèt college van
burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indienèr van het beroep zijn. Aan
de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs
bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrageren aan het college.
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55. In de gevallen, vermeld in $2, eerste lid, 10, 20 en 30, dient het beroepschrift op
straffe van onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding
van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericÈt is tegen een stilzwijgendé
weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie.
REKENINGNUMMER VAN DE PROVINCIE INZAKE DE BEROEPSDOSSIERVERGOEDING

- Rekeningnr, 091-0106007-15 of IBAN:BEB3 0910 1060 0715 BIC:GKCCBEBB
- Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
- Verplichte mededeling: "IST-RO-BB-naam gemeente aanvraag + naam

beroepsindiener".

56. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het
beroepschrift over aa n de gewestelijke stedenbouwkund ige ambtenaar.

$7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een
afschrift daarvan over aan de deputatie, en zulks onverwijld na de on-tuungst van het
afschrift van het beroepschrift.

58. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de
vergunning tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.
Uittreksel uit het besluit van de vlaamse Regering van 24juli 2oo9
Art. 1. $1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.2I van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, wordt gedagtekend en bevat:
10 de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in

voorkomend geval, zijn telefoonnummer en mailadres;
20 de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het

voorwerp uitmaakt van deze beslissing;

30 een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van
de bestreden beslissing,

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die
rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de
bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deie hinder of
nadelen.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel4.7.2L,82,3o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, oávai het beroepschrift
tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke dóor de bestreden beslissing
zijn bedreigd of geschaad.

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid,
$2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien hetberoepschrift uitgaat van de gewestelijke stódenbouwkundigJ ambiénaar of een
adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, g1, eerste lid, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie ofafdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsUejllssing respectievelijk van de
kennisgevi ng va n de bestreden stilzwijgende vèrgu nningsbes lissing.
Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroepgericht is tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing die Joor Oé' gemeente tenonrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indienár van het Oeroei een kopie ofafdruk toe van de beveiligde zending waarmèe de vergunningsaanvraag werd ingediendevenals een kopie van het resultaat uan het ontvankelijkheids- envolledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.I4, g2, van de Vlaamse Codéx Ruimtelijke
Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.
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Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in
aftikel 4.7.76, $1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het
beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.I9,92, derde lid, van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel
4.7.2L,52,3o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift
een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.

Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is
voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in staat om het dossier aan te vullen. De
ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn
van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt
meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de
beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot
de onontvankelijkheid van het beroep.

Art.2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken
toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener van het
beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het
overmaken van de afschriften van het beroepschrift op grond van artikel 4.7.2!,94,
tweede lid, en $6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het
eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het
kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving
inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen steit.
Verval van de vergunning

Art. 4.6.4. 51. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden
aangelegd, of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd,
verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer:

10 binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste
administratieve aanleg niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de
verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht
ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;

20 binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste
administratieve aanleg niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien
van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:

1o wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met
dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmàrking
komt;

20 komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;
30 komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het

gehuurde goed in aanmerking.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar
conform de verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.

52. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het
tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgehevén wordt, vervalt
van rechtswege wanneer:

10 binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste
administratieve aanleg niet is overgegaan tot de oplevering van de ónmiddellijk
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uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de
uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.2o, gl-i

20 binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg
niet is overgegaan tot registratie van de in g1 bedoelde rechtshandelingen ten
aanzien van ten mÍnste één derde van de kavels;

30 binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste
aanleg niet is overgegaan tot registratie van de in g1 bedoelde rechtshandelingen
ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar
conform de verkavelingsvergunning, met verkoop gelijkgesteld.

$3. Onverminderd $1 en $2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale last, vermeld in
artikel 4.1'16 van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid, is
verbonden, van rechtswege índien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de
werken niet zijn voltooid binnen de vijfjarentermijn, vermeld in artikel 4.L.ZO, g1, eerste
lid, 20, van voormeld decreet.

$4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende
fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in $1, $2 en
$3, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de term'rjnen van
verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

$5. Het verval, vermeld in $1 en 92, 2" en 30, en g3, geldt slechts ten aanzien van het
niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen
gedeelte van de verkaveling,

$6' Onverminderd $5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan
personen die zich op de verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen
dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of meer van hun kavels binnen de
verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan , of
stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundíge attesten heeft
verleend, in zoverre deze door de hogere overheid of de rechtei niet onrechtmatig
werden bevonden.

$7' De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het
verval van rechtswege.

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 ruimtelijke ordening, Ze
worden gebruikt voor de behandeling van uw dossÍer. 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.

i.o.

De wnd.secretaris

(g)S.Bergmans
De bu rgemeester-voorzitter

(g)J.Laurys

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRÏFT

Diest, 20 maart 2012

NAMENS HET SCHEPENCOLLEGE
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Voorofoaande noto
ln de linker kolom wordt het voorschrift vermeld.
ln de rechter kolom wordt er, waar nodig, bijkome
gelezen.

STEDEN BOUWKUN DIG E VOORSCHRI FTEN

nde toelichting gegeven. De beschrijving van de voorschriften worden samen met het g

'i'jl Íi i/1 " i:i
{l'à{i, i-. ,J' !i

Toelichtinq' rilosofie

Wijzigingen aan deze voorschriften zijn slechts toegelaten mits goedkeuring
van alle betrokken besturen.
Het doel van de verkaveling is het creëeren van 2 bouwgronden met als
bestemming een woonfunctie.

Binnen de grenzen van de bebouwbare zones op het verkavelingsplan,
wordt per kavel een ééngezinswoning voorzien.
Opritten naargarages zullen minstens 5 meter lengte hebben.
Samenvoegingen van twee loten tot één lot is toegestaan voor zover het bij
één ééngezinswoning blijft .

De inplanting zal gebeuren binnen de grenzen van de op bijgaand
verkavelingsplan aangeduide bouwzones.

^a-:Á{ ^*,**--4-^{,r".-i "5^s

het C0 iiee e -ysn'Ë*{'gem eesi?l- en

?ch,gffi in datuqr vari I g f.Í

Voorschriften

ATGEMENE BEPATINGEN

Het plan en de stedenbouwkundige voorschriften vormen één geheelen
vullen elkaar aan. Deze voorschriften doen geen afbreuk aan de bestaande
reglementering en de wettelijke erfdienstbaarheden voorzien bij andere
beschikkingen.

Art.7 - Bestemmino
De aanvraag is bestemd voor woningen met een residentieel en familiaal
karakter en met maximum twee bewoonbare niveau's.

Art.2 - lnplontina
Open bebouwing.
lnplanting zoals weergegeven op het grondplan.

Art.3 - Bouwdiepte
Zoals aangegeven op het verkavelingsplan.
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Dit impliceert een gelijkvloers en één verdieping.
meten vanaf de voobedraagt 6 meter,De kroon

Deze dienen beplant over de helft van hun oppervlakte.

Bevloeringen of verhardingen zijn slechts op beperkte oppervlakten
toegelaten tot maximum 30m2 (terras).

Als afsluiting tussen de tuinen worden toegestaan :

Levende hagen van maximum 2 m. hoog met een inwendige structuur in
rondhouten palen en een viertal horizontaal lopende geplastificeerde
gladde draden, een geplastificeerde gevlochten groene draad met een
maximale hoogte van 1,50m.

ln overeenstemming met de omgeving.

Zowel voor lot 1 als voor lot 2 zijn de reliëfuerschillen beperkt.

BIJZONDERE VOORSCHRI FTEN

Dakopbouw : platte daken
Maximum 2 bouwlagen.

De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van
tuinen en aanplantingen van laag en hoogstammig groen en terrassen.

De materiaalkeuze
beschouwd.

alle gevels dienen als evenwaardig te worden

Het natuurlijk reliëf van het terrein, evenals de bestaande taluds dienen
mogelijk behouden te blijven.zoveel


