Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 12 februari 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, schepen
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 05 februari 2019
wordt goedgekeurd.

2.

GOEDKEURING AANREKENINGEN EN/OF BESTELBONNEN
Het college keurt de aanrekeningen en/of bestelbonnen goed
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:


3.

Lijst G/2019/17 voor een bedrag van 110.939,15 euro

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Beslissingen van de algemeen directeur i.k.v. haar budgethouderschap: kennisname
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/8 voor een bedrag van 2.671,68 euro
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen G/2019/9 voor een bedrag van 30.009,20 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2019/18 voor een bedrag van 23.268,24 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen G/2018/179 voor een bedrag van 10.564,73 euro

4.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN DIFTAR KOHIER 2018
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren Diftar kohier 2018
BESLUIT

Artikel 1
Stelt het Diftar kohier voor 2018 vast voor een totaal bedrag van 168.562,26 euro en verklaart het
uitvoerbaar.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan dienst financiën en de financieel directeur.
5.

VASTSTELLEN EN UITVOERBAAR VERKLAREN KOHIER 2018 BADGEGEBRUIKERS CONTAINERPARK
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 2018 badgegebruikers containerpark
BESLUIT
Artikel 1
Het kohier “Gebruik van het containerpark voor zelfstandigen, verenigingen en tweede verblijven” voor
het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld voor een totaal bedrag van 1.796,50 euro en uitvoerbaar
verklaard.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit over te maken aan dienst financiën en de financieel directeur.

6.

VRAAG TOT TOETREDING SAMENWERKINGSVERBAND SCHELDEMONDRAAD
Euregio Scheldemond informeert naar interesse tot toetreding in de Scheldemondraad.
BESLUIT
Enig artikel
Het college gaat niet in op de oproep om toe te treden tot de Scheldemondraad.

7.

VRAAG TOT DEELNAME IN HET BEKKENBESTUUR VAN HET BOVENSCHELDEBEKKEN
Bovenscheldebekken informeert naar interesse tot toetreding in de het bekkenbestuur.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toegetreden tot het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken.

8.

KENNISNAME VAN DE AANVRAAG ONTVANGST JUBILARISSEN
Een aanvraag tot ontvangst op 18 april 2019 om 15 uur ter gelegenheid van een gouden bruiloft werd
ingediend.
BESLUIT
Enig artikel
De aanvraag tot ontvangst op 18 april 2018 om 17 uur ter gelegenheid van het gouden bruiloft van
, wordt goedgekeurd.

9.

KENNISGEVING OMZENDBRIEF KB/ABB 2019/1
Via een omzendbrief wordt de aandacht van de lokale besturen erop gevestigd dat zij de wetgeving
overheidsopdrachten dienen te respecteren wat betreft het afsluiten van verzekeringscontracten.
Het college neemt kennis van deze omzendbrief en een kopie werd aan de verantwoordelijke voor de
verzekeringen bezorgd. Voor de verzekeringspolissen van de gemeente zal een marktbevraging
georganiseerd worden.

10.

KENNISGEVING CONGRES PUBLIEKE RUIMTE

Het college neemt kennis van de uitnodiging voor het Congres en Forum Publieke Ruimte op
12 maart 2019 in het ICC Gent.
11.

AGENDA GEMEENTERAAD 26 FEBRUARI 2019
De agenda van de gemeenteraad van 26 februari 2019 wordt vastgesteld zoals in bijlage toegevoegd.

12.

KENNISNAME VAN HET KWARTAALVERSLAG 2018/04 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST
VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Het college neemt kennis van het kwartaalverslag van de GIDPBW

13.

REORGANISATIE VAN DE DIENSTEN ORGANISATIEBEHEER EN PERSONEEL EN COMMUNICATIE
Aan het college wordt een voorstel gedaan tot reorganisatie van de diensten organisatiebeheer en
personeel en communicatie
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt akkoord gegaan met het verplaatsen van de archiefkast naar de archiefkelder en de creatie van
een apart bureau voor het afdelingshoofd Interne Zaken.

14.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD
De notulen van de kerkraad dd. 23 januari 2019 werden ons ter kennisgeving overgemaakt
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek te Schorisse
dd. 23 januari 2019.

15.

BUDGET BUSVERVOER GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het budget dat werd vastgesteld voor
busvervoer voor de gemeentelijke basisschool te herbekijken.
BESLUIT
Enig artikel
Het budget van 5.000 wordt behouden.

16.

KENNISNAME ONTSLAG
Het college dient kennis te nemen van het ontslag van de deskundige organisatiebeheer.
BESLUIT
Enig artikel
Ingevolge het schrijven van 7 februari 2019, waarin
haar ontslag aanbiedt als
deskundige organisatiebeheer, wordt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd op
28 februari 2019.

17.

OPENVERKLARING VAN EEN BETREKKING VAN DESKUNDIGE ORGANISATIEBEHEER
Openverklaring van een betrekking van deskundige organisatiebeheer
BESLUIT

Artikel 1
De functie van deskundige organisatiebeheer (B1-B3), in voltijds contractueel verband, wordt bij wijze
van aanwerving open verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van 1 jaar,
telkens verlengbaar met 1 jaar tot zij de maximale geldigheidsduur van 5 jaar heeft bereikt.
Artikel 2
De kandidaten zullen moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals voorzien in
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Artikel 3
De selectieprocedure wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en via de sociale media, in de
volgende editie van Publiek, op de website van de VDAB en in een extern gedrukt medium.
Opmerking: De termijn tussen de datum van bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor
de indiening van kandidaturen is minimaal drie weken, maximaal vier weken en eindigt steeds op een
dinsdag. Er wordt voorgesteld de vacature te publiceren vanaf woensdag 20 februari 2019. Uiterste
datum van indiening is dan dinsdag 19 maart 2019. Op die manier kan de vacature ook nog
gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief van 11 tot 15 maart 2019.
Toelating van de kandidaten kan dan in het college van dinsdag 26 maart 2019.
18.

AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH MEDEWERKER OMGEVING EN WONEN
Naar aanleiding van de resultaten van de selectieprocedure voor een technisch medewerker omgeving
en wonen, gaat het college over tot aanstelling van de laureaat.
BESLUIT
Artikel 1
wordt aangesteld als voltijds contractueel technisch
medewerker omgeving en wonen C1-C3 met ingang van de eerste dag volgend op de opzegperiode bij
de huidige werkgever.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op het in artikel 1 genoemde
personeelslid.

19.

TOELATEN VAN DE KANDIDATEN TOT DE PROCEDURE VAN INTERNE MOBILITEIT VOOR DE FUNCTIE
VAN MEDEWERKER BURGERZAKEN IN STATUTAIR VERBAND
Ingevolge de openverklaring via interne mobiliteit van een betrekking van medewerker burgerzaken in
statutair verband, dient het college van burgemeester en schepenen te beslissen over de toelating van
de kandidaten tot de procedure.
BESLUIT
Artikel 1
,
wordt toegelaten tot de procedure voor interne mobiliteit van een betrekking van administratief
medewerker burgerzaken in statutair verband C1-C3.
Artikel 2
De kandidaat wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.

20.

SAMENSTELLING VAN DE JURY VOOR DE PROCEDURE VAN INTERNE MOBILITEIT VOOR DE FUNCTIE
VAN MEDEWERKER BURGERZAKEN IN STATUTAIR VERBAND
Ingevolge de openverklaring via interne mobiliteit van een betrekking van medewerker burgerzaken in
statutair verband, dient het college van burgemeester en schepenen te beslissen over de samenstelling
van de jury.
BESLUIT
Artikel 1
De selectiecommissie in de procedure van interne mobiliteit voor een betrekking van administratief
medewerker burgerzaken in statutair verband C1-C3, wordt als volgt samengesteld:
-

Lesley Jourquin, algemeen directeur gemeentebestuur Maarkedal
Veerle Vandamme, diensthoofd burgerzaken gemeentebestuur Maarkedal
Geert Labiau, diensthoofd burgerzaken Brakel

Artikel 2
Vanessa Deconninck wordt aangesteld als secretaris van de selectiecommissie.
21.

OPENVERKLARING VAN EEN TECHNISCH ASSISTENT D1-D3
Ten gevolge de langdurige afwezigheid van een technisch assistent omgeving en wonen en de nakende
pensionering van een andere technisch assistent, wordt overgegaan tot de openverklaring van een
betrekking van technisch assistent D1-D3.
BESLUIT
Artikel 1
De functie van technisch assistent (D1-D3), in voltijds contractueel verband, wordt bij wijze van
aanwerving open verklaard. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van 1 jaar,
telkens verlengbaar met 1 jaar tot zij de maximale geldigheidsduur van 5 jaar heeft bereikt.
Artikel 2
De kandidaten zullen moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zoals voorzien in
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Artikel 3
De selectieprocedure wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en via de sociale media, in de
volgende editie van Publiek, op de website van de VDAB en in een extern gedrukt medium.
Opmerking: De termijn tussen de datum van bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor
de indiening van kandidaturen is minimaal drie weken, maximaal vier weken en eindigt steeds op een
dinsdag. Er wordt voorgesteld de vacature te publiceren vanaf woensdag 20 februari 2019. Uiterste
datum van indiening is dan dinsdag 19 maart 2019. Op die manier kan de vacature ook nog
gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief van 11 tot 15 maart 2019.
Toelating van de kandidaten kan dan in het college van dinsdag 26 maart 2019.

22.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Vervanging zieke leerkracht
BESLUIT
Artikel 1

titularis

wordt aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs van 31 januari tot 1 februari 2019 om
te vervangen.

Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
23.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Vervanging zieke leerkracht
BESLUIT
Artikel 1
,
wordt aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs van 4 tot 5 februari 2019 en van 7 tot en met 13
februari 2019 om titularis
te vervangen.
Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

24.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
Vervanging zieke leerkracht
BESLUIT
Artikel 1
wordt aangesteld als leerkracht lager onderwijs van 8 februari 2019 tot en met 1 maart 2019 om titularis
te vervangen.
Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

25.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.
BESLUIT
Artikel 1
Aan
, vastbenoemd leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking
voor medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 1 maart tot 31 mei 2019.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
26.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.
BESLUIT
Artikel 1
Aan
, vastbenoemd leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een
loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van
1 februari 2019 tot 30 april 2019
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

27.

MOGELIJKHEID TOT HERNIEUWING VAN EEN VROEGER VERLEENDE GRAFCONCESSIE OP DE
BEGRAAFPLAATS VAN NUKERKE
Een grafconcessie op de begraafplaats van Nukerke gaat vervallen de erfgenamen worden verwittigd dat
ze deze concessie kunnen verlengen met 30 jaar.
BESLUIT
Artikel 1
worden
eraan herinnerd dat de vroeger verleende concessie voor het graf van
vervalt op 10 december 2019 en dat indien gewenst, de
hernieuwingsaanvraag voor 10 december 2019 aan het college van burgemeester en schepenen moet
worden gericht. Deze verlenging is kosteloos.
Artikel 2
Een bericht van deze akte zal aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats worden gepubliceerd.

28.

KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE SENIORENADVIESRAAD VAN 28 JANUARI 2019.
Het college neemt kennis van verslag van de seniorenadviesraad van 28 januari 2018.

29.

AANVRAAG VOOR DE ORGANISATIE VAN VRIJDAGAVONDCONCERTEN IN MEI.
Er kwam een aanvraag voor samenwerking i.v.m. de organisatie van vrijdagavondconcerten in mei.
BESLUIT
Enig artikel
Aan de dienst Vrije Tijd wordt opdracht gegeven om samen met de bevoegde schepen een overleg te
organiseren met Peter De Cordier om het concept verder te concretiseren en opnieuw voor te leggen
aan het college.

30.

OVERZICHT ACTIVITEITENKALENDER 2019 BIBLIOTHEEK
Overzicht van de lezingen, vorming en activiteiten die in 2019 georganiseerd worden door de
bibliotheek
BESLUIT

Enig artikel
De activiteitenkalender 2019 van de bibliotheek wordt goedgekeurd.
31.

KENNISNAME WERKEN EANDIS
Eandis bericht ons over te gaan tot uitvoering van volgende werken: vervangen OV-installatie te
Maarkedal op de Oudenaardeweg, Maarkendries, Gansbeekstraat, Maarkeweg, Schorissestraat.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de voorziene werken door Eandis.

32.

AANVRAAG VAN EEN STAANPLAATS CIRCUS PEPINO IN MAART 2020
Het Circus Pepino vraagt een staanplaats aan te Maarkedal voor maart 2020, die minimum 1200 m2
groot is.
BESLUIT
Enig artikel
Als standplaats wordt het Louise-Marieplein voorgesteld. Via de sociale media wordt een oproep
gelanceerd voor het vinden van andere geschikte standplaatsen.

33.

SIGNALISATIEVERGUNNING
Signalisatievergunning werken in berm - Puttene
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: BMS Systems
Adres: Mosten 2 te 9160 Lokeren
Telefoon / GSM: 09/339.05.20
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige

maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
34.

SIGNALISATIEVERGUNNING
Signalisatievergunning werken Eikenberg
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Vindevogel NV
Adres: Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruisem
Telefoon / GSM: 09/266.02.60
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

35.

SIGNALISATIEVERGUNNING
Signalisatievergunning werken N60
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :

Naam: Vindevogel NV
Adres: Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruisem
Telefoon / GSM: 09/266.02.60
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Bijgaand goedgekeurd signalisatieplan maakt integraal deel uit van deze toelating
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;al de verkeersborden moeten
van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
36.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE VERHUIS IN OMER WATTEZSTRAAT
Tijdelijk politiereglement betreffende verhuis in Omer Wattezstraat
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van een verhuis in de Omer Wattezstraat te 9688 Maarkedal, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:


Op zondag 17 februari 2019: wordt een tijdelijk doorgangsverbod opgelegd voor alle verkeer
uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Omer Wattezstraat tussen het kruispunt met Foreest en
het kruispunt Ganzenberg. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden C3 en een
onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Een omleiding wordt voorzien via Ganzenberg –
Stokstraat – Omer Wattezstraat, in beide richtingen.

De signalisatie zal deels op grondgebied van Horebeke staan, waarvoor wij een akkoord verkregen hebben
op 6 februari 2019.
De signalisatie wordt geleverd en geplaatst door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te
draaien voor aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het

wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
37.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN DE WINTERWANDELING DOOR MAARKEDAL EN BEWEGWIJZERING
TC Lierde wenst de Winterwandeling in te richten op zondag 17 februari 2019. Er worden zo een 50-tal
deelnemers verwacht. Er is op die dag geen andere activiteit voorzien.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan TC Lierde,
voor het inrichten van de Winterwandeling,
op zondag 17 februari 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet-naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

38.

GOEDKEURING SAMENSTELLING MINARAAD
Bij de start van een nieuwe legislatuur wordt ook de Minaraad opnieuw samengesteld.
BESLUIT
Artikel 1
De volgende samenstelling wordt goedgekeurd:
Stemgerechtigde leden:
- 3 afgevaardigden van de lokale milieuverenigingen
- 2 afgevaardigden van de landbouworganisaties;
- 1 afgevaardigde van de wildbeheerseenheid;
- 1 afgevaardigde van de middenstand;
- 1 afgevaardigde van de toeristische sector;
- 1 leerkracht van gemeentelijk onderwijs;
- 1 leerkracht van het vrij onderwijs;
- 1 leerkracht van het gemeenschapsonderwijs;
- 2 afgevaardigden van de socio-culturele organisaties, te coöpteren door de 10 voorgaande
stemgerechtigde leden, en de verenigingen moeten kunnen aantonen dat zij milieu en natuur als
nevendoelstelling hebben.
Niet-stemgerechtigde leden:
- de omgevingsambtenaar milieu als secretaris;
- de bevoegde schepen(en)
Artikel 2
Een oproep voor het indienen van kandidaturen wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad
publiek van maart.

39.

UITLEEN VERKEERSBORDEN AAN DE GEMEENTE LIERDE VOOR 19 TOT 21 APRIL 2019.
De gemeente Lierde vraagt onze logistiek steun van 19 tot 21 april 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt toestemming verleend voor het ontlenen van 90 verkeersborden aan de gemeente Lierde voor
het weekend van 19 tot 21 april 2019. Deze kunnen worden afgehaald, na afspraak, in onze loods,
Stationsberg.

40.

GOEDKEURING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING (GECORO)
Goedkeuring van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
BESLUIT
Artikel 1
Volgende samenstelling van de Gecoro wordt goedgekeurd:
 3 deskundigen (waarvan 1 het voorzitterschap opneemt)
 4 maatschappelijke geledingen:
- Landbouw;
- Werkgeversvereniging;
- Milieuvereniging.
- Toerisme
 1 secretaris
Artikel 2
Een oproep voor het indienen van de kandidaturen wordt gepubliceerd in het gemeentelijk magazine
Publiek van maart.

41.

INFOMARKT VMM VOOR GEMEENTEBESTUREN
Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur wil de VMM de mandatarissen inlichten omtrent de werking

42.

VOORSTEL WZC DE SAMARITAAN TIJDELIJK AANPASSEN VERKEERSSITUATIE BOELAARDSTRAAT
Voorstel WZC De Samaritaan tijdelijk aanpassen verkeerssituatie Boelaardstraat
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt beslist om parkeerzones aan de zijde van het woonzorgcentrum af te bakenen en het
doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk te houden door uitwijkvakken te creëren. De concrete
uitwerking zal gebeuren in overleg met de wijkpolitie.

43.

OMGEVINGSVERGUNNING - BIJSTELLEN
Omgevingsvergunning - bijstellen milieuvoorwaarde voor de KWZI Zottegemstraat

in Schorisse

BESLUIT
Artikel 1
Het verzoek tot wijziging van volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgelegd in de vergunning
voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie gelegen Zottegemstraat 32, Maarkedal, 4de afd, sectie C, nr 138a
(VL09/2008): waarbij de afvoer van het slib zou gebeuren in functie van de procesnoodzaak in plaats van

maandelijks wordt toegestaan.
Artikel 2
De bijzondere milieuvoorwaarde ivm de afvoer van het slib zoals opgenomen in het besluit van het College
van Burgemeester en Schepenen van 9 mei 2008 Vl 09/2008) waarbij vergunning werd verleend voor
Rubriek 3.6.4.2:

Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het
ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor de behandeling van afvalwater
aangevoerd via openbare rioleringen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van
meer dan 20 tot en met 500 vervuilingseenheden: een RWZI met een capaciteit van 360 IE.

wordt als volgt gewijzigd:
Slibafvoer zal gebeuren in functie van de procesnoodzaak ipv maandelijks
Stedenbouwkundige voorwaarden
nvt
Aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de
twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject,
worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede
fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum
van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen
voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,

vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten,
kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie
van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte
niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan
wie de beslissing betekend wordt; 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de
omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om
binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek,
de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die
het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn
voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk
op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het
beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde
dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
44.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning betreffende aanleggen van een zwemvijver
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het aanleggen van een zwemvijver op 1m van de
zijdelinkse perceelsgrens, te vergunnen.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
 Het ontwerp strikt te volgen;

 De nodige voorzorgen te nemen qua stabiliteit en een bouwfysisch verantwoorde bescherming van
bestaande tuinmuren en afsluitingen op of tegen de perceelsgrens;
 De afvoer van regen- en afvalwater uit te voeren overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Vlarem II-normen;
Aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in

strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
45.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het kappen van zieke bomen
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het rooien van 11 zieke bomen, te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN
 Het ontwerp strikt te volgen;
 Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór
men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies
of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig
zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het
Agentschap voor Natuur en Bos (Peter Claus 09/276.20.27).
 Teneinde het landschappelijk waardevol karakter van het gebied te bewaren, de gevelde bomen te
vervangen door een nieuwe aanplant met 5 hoogstammige streekeigen soorten (zie bijgaande
keuzelijst), in het eerste plantseizoen volgend op de kapping (u kan hiervoor in bepaalde gevallen
beroep doen op het “landschapsteam” van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, tel.
055/20.72.65, info@rlva.be)
 Ten bewijze van deze heraanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met vermelding
van dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via stedenbouw@maarkedal.be);
 De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee;
 Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoen te vervangen;
 Deze voorwaarden gelden zowel voor de huidige eigenaar-aanvrager als voor diens
rechtverkrijgende (eventuele toekomstige eigenaars).
Aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de

aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen

uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om
binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk
ondervindt;
het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning
of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn
voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk
op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het
beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
46.

OMGEVINGSVERGUNNING
Omgevingsvergunning voor het regulariseren van verharding en de aanleg van een waterpartij en vijver
BESLUIT
Enig artikel
De hierboven vermelde aanvraag, voor wat betreft het regulariseren van verharding (‘strikt
noodzakelijke toegangen tot of opritten naar gebouwen’), te vergunnen.
BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN
• De toegang reduceren naar maximaal 6 meter (i.p.v. 9,28m ) met ter hoogte van de rooilijn een
plaatselijke verbreding van 8m vanaf de openbare weg om een vloeiende bochtstraal te creëren ter
hoogte van de aansluiting op de rijweg;
• De noordelijke ingroening aan te leggen met een minimale breedte van 3m;

 Teneinde het landschappelijk waardevol karakter van het gebied te bewaren, de ingroening te
voorzien van hoogstammige streekeigen bomen met een plantafstand van minimaal 7m. De bomen
moeten minstens maat 12-14 hebben. De nieuwe hoogstammige streekeigen bomen (zie bijgaande
keuzelijst), in het eerste plantseizoen volgend op het verkrijgen van de vergunning aan te planten (u kan
hiervoor in bepaalde gevallen beroep doen op het “landschapsteam” van het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen, tel. 055/20.72.65, info@rlva.be)
 De bomen dienen voorzien te worden van onderbegroeiing.
 Ten bewijze van deze aanplanting foto’s ervan te bezorgen aan de gemeente (met vermelding van
dossiernummer, af te geven aan balie of mailen via stedenbouw@maarkedal.be);
 De beplanting d.m.v. een (tijdelijke) draadafsluiting te beschermen tegen het vee;
 Dode en kwijnende bomen het daaropvolgende plantseizoenen te vervangen;
 De waterpartij in zijn voorgestelde afmetingen (3m bij 31,04m) niet uit te voeren;
 De verharding (bestaande niet-waterdoorlatende verharding) en vijver voor neerhofdieren uit te
breken en op te vullen tot het oorspronkelijke terreinniveau met teeltaarde.
Aandachtspunten
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de
definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase.
Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de
aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van
rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de
exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject,
vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een
gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte
gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat

gedeelte.
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2
overgaat of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van
de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de
bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een
beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in
strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk
uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin
behouden.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel
5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50,
§ 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een
maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van
het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar
vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste
administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn
gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig
dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is
geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op
ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om
binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk
ondervindt;
het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning
of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste
administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn

voor het dossier.
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil
worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk
op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het
beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse
administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke
doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering
ervan aan te vragen.
47.

FACTUUR N.A.V. STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN (VKALG/2018/2747) - BEZWAAR
Er wordt bezwaar ingediend tegen een factuur aangaande de verstrekking van stedenbouwkundige
inlichtingen.
BESLUIT
Enig artikel
De factuur op naam van

48.

met referentie VKALG/2018/2747 wordt oninbaar gesteld.

ONVEILIGE VERKEERSSITUATIE OMMEGANGSTRAAT
Onveilige verkeerssituatie Ommegangstraat
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt advies en een verkeerstelling aangevraagd bij PZ Brakel. Deze resultaten worden achteraf
voorgelegd/besproken met AWV en er wordt samen gekeken voor tijdelijke maatregelen te treffen in de
Ommegangstraat.

49.

AFWIJKING INFILTRATIEVOORZIENING - B/2017/121
Afwijking infiltratievoorziening - B/2017/121
BESLUIT
Artikel 1
In te stemmen met het advies van de omgevingsambtenaar om de infiltratievoorziening te vervangen
door buffersysteem met een minimaal volume van 3450 l en een maximaal lozingsdebiet van 10 l/s.ha.
Artikel 2
Deze beslissing toe te voegen aan het stedenbouwkundig dossier.
Artikel 3
De aanvrager van deze beslissing op de hoogte te brengen.
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