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Goedkeuring wegentracé als onderdeel van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de 
rioleringswerken langsheen de Hulststraat (2019/00094) 

Aanleiding 

Digitale aanvraag tot omgevingsvergunning tot het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken langsheen de 
Hulststraat met tijdelijke opslagplaats in de Roelandsheide. 

Regelgeving 

Omgevingsvergunningsaanvragen, meldingen, aanvragen tot stedenbouwkundig attest, verdelingsaanvragen,... 
worden beoordeeld conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Omgevingsdecreet, de 
Vlaremwetgeving, het Handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten. 
Het artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot de uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning stelt dat de gemeenteraad een uitspraak moet doen over de 
wegenis. 
Volgens artikel 15 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de deputatie bevoegd 
om deze omgevingsvergunning te verlenen na het advies van de gemeenteraad over de zaak van de wegenis. 

Feiten, context en argumentatie 

Aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Aquafin, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, voor het uitvoeren van 
riolerings- en wegeniswerken en het aanleggen van een tijdelijke opslagplaats voor het verbeteren van gronden. 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 mei 2019 tot en met 16 juni 2019. Er werden 
twee bezwaarschriften ingediend. 
Het college sloot zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar in zitting van 9 september 2019. 
De aanvraag omvat onder andere het heraanleggen van een bestaande openbare weg.  
Een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenis is vereist bij deze 
omgevingsvergunningsaanvraag. 

Budget 

Geen 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

Besluit 

Enig artikel. Het tracé van de her aan te leggen wegenis van bovengenoemde omgevingsvergunningsaanvraag wordt 
goedgekeurd zoals aangeduid op het plan van de wegenis. 
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