
  Gemeenteraadszitting 27 februari 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter; Jan SPOOREN, burgemeester; Mario VAN ROSSUM, Werner 
AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut KINT, Bram PETERS, schepenen; Monica VAN DE VELDE, Bruno 
EULAERTS, Willy ROEYKENS, Geoffroy de SCHAETZEN, Femke TAYMANS, Bram BARTHOLOMEES, 
Caroline SCHELLEKENS, Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Christine TINLOT, Francine LOOCKX, Sofie 
DE REYMAEKER, Jacques DUJARDIN, Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo TRAPPENIERS, Agnès 
PETERBROECK, raadsleden; Roeland DEKERK, secretaris. 

Verontschuldigd: Mark VAN ROY, schepen ; Benoît VALENTIN, Christiane NEALE, raadsleden; 

 

Openbare vergadering 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré stelt voor om het laatste punt van deze agenda, met name de fusie van het CVO 
Tervuren-Hoeilaart met het CVO Crescendo, als eerste op de agenda te plaatsen.  De directeur van het CVO, de heer 
Rudi Vanloock, is hier vanavond aanwezig om op mogelijke vragen te antwoorden maar hij heeft vanavond nog andere 
verplichtingen. 
Bij consensus kan hiermee worden ingestemd. 
 
Raadslid Bruno Eulaerts heeft drie opmerkingen.  Hij werd door zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur van 
het AGB Bexit in kennis gesteld dat de voorzitter van de raad van bestuur - gelet op het tijdsaspect - heeft 
meegegeven dat een aantal pertinente vragen gesteld door zijn vertegenwoordigers naar een latere zitting worden 
verplaatst.  Hij vindt dit niet kunnen, dit is een aanfluiting van de werking van ons AGB.  Hij raadt dan ook aan om 
tijdig te starten met de raad van bestuur, zodat op de vragen volledig en correct kan geantwoord worden.  Het betrof 
overigens een naar zijn mening heel belangrijk dossier, met name deze van de prijszetting (vermindering) van de 
concessies in de onderscheiden cafetaria's.  Hij wil daarmee ook vermijden dat constant beroep dient te worden 
gedaan op schriftelijke vraagstelling, en dit in relatie tot de vaststelling dat de voorzitter de zittingen afbreekt om tijdig 
hier op de gemeenteraad aanwezig te kunnen zijn.  
De tweede vraag die het raadslid wenst te stellen gaat over de vaststelling dat de Ouderraad van het KAT hier 
vanavond aanwezig wenste te zijn om gebruik te maken van het vragenhalfuur.  Dit kan blijkbaar niet doorgaan en hij 
wenst te weten wat de reden hiervoor is.  Hij geeft mee dat deze mensen behoorlijk ontgoocheld zijn omdat ze van dit 
democratisch medium geen gebruik kunnen maken.  Komt dit dan terug bij een volgende raad ? 
En ten derde heeft hij kunnen vaststellen, is hij in het bezit gesteld van een schrijven van vorige zondag vanwege de 
Sint-Annaschool gericht aan de ouders in verband met het politioneel schooltoezicht.  Hij geeft lezing van de mailing 
via Smartschool.  Er kan vanaf maandag voor een hele tijdspanne geen politioneel toezicht meer georganiseerd 
worden, en de school poogt dit op te vangen via het vrijwilligerswerk van het netwerk van gemachtigde toezichters.  
Hij wil hier dieper op ingaan en wenst gebruikmakend van artikel 11 en de situatie bij hoogdringendheid dit 
agendapunt vanavond aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré neemt kennis van de eerste vraag/vaststelling van het raadslid en is van oordeel dat 
voor de vraagstelling voldoende tijd dient te worden uitgetrokken, weze het dat dit dan in een volgende vergadering 
moet kunnen.  Hij was er zelf niet bij aanwezig, en is van oordeel dat deze situatie moet opgenomen worden.   
Vervolgens vraagt hij aan secretaris Roeland Dekerk om de tweede vraagt te beantwoorden.  
 
Secretaris Roeland Dekerk schetst kort hoe procedureel/organisatorisch met de aanvragen met betrekking tot het 
vragenhalfuur op de gemeentelijke administratie wordt omgegaan.  Vanuit het algemeen secretariaat wordt met de 
indieners contact opgenomen waarbij duidelijk wordt gemaakt in welke setting het vragenhalfuur doorgaat.  De 
vaststelling die daarbij regelmatig wordt gemaakt is dat de mensen onvoldoende hebben ingeschat welke de 
omgevingsomstandigheden en de envergure van het vragenhalfuur behelzen: een setting met 27 raadsleden, een 
publiek forum met publiek …  Heel wat van de mensen geven op dat ogenblik aan dat het voor hen voldoende is dat zij 
een antwoord krijgen op de vraag waarmee ze zitten, dit kan middels contact met de betrokken dienst, een schriftelijk 
antwoord, desgevallend een afspraak met de vakschepen ter zake. Dit scenario heeft zich al regelmatig afgespeeld, dit 



is misschien deels ook de reden waarom er relatief weinig vragenhalfuurtjes doorgaan.  Overigens is het soms ook zo 
dat de onderwerpen zich niet lenen tot het publieke moment van het vragenhalfuur, gelet op de (vrij particuliere) 
inhoud van de vraagstelling.  Secretaris Roeland Dekerk geeft toe dat er naar aanleiding van dit dossier een kleine 
miscommunicatie is geweest tussen het algemeen secretariaat en de dienst mobiliteit waar het schrijven is 
terechtgekomen.  De mobiliteitsdienst heeft dit punt op de agenda geplaatst van 'Polimob', orgaan dat hier over gaat 
en dat volgende week samenkomt.  Hij heeft persoonlijk contact opgenomen met één van de initiatiefnemers, deze 
mensen wensen een antwoord op hun vragen en zijn eerder matig geïnteresseerd om dit op het publieke forum van 
het vragenhalfuur naar voren te komen brengen.  Hij heeft tevens meegedeeld dat het voor vanavond administratief 
nog onmogelijk te regelen was en heeft de betrokkene hartelijk uitgenodigd om eventueel hun zaak te komen 
aanbrengen op de gemeenteraad van 27 maart 2018. 
 
Raadslid Eulaerts wil wat dieper ingaan op wat de secretaris zonet heeft gezegd.  Hij verwijst daarbij naar gebruikte 
woorden zoals 'envergure' en 'setting'.  Enerzijds wordt er reclame gemaakt voor dit medium, maar anderzijds dient 
hij hier uit vast te stellen dat alles in het werk wordt gesteld om de werking af te remmen, lees: de mensen af te 
schrikken om gebruik te maken van het vragenhalfuur.  Hij wil formeel protesteren tegen deze werkwijze.  Dit is een 
komedie, hier wordt in kaart gezet om op initiatief van de administratie, of politiek aangestuurd, het vragenhalfuur als 
iets afschrikwekkends voor te stellen waarbij ten stelligste wordt afgeraden om er naartoe te komen.  Wie is er dan 
gecontacteerd en wat is er dan juist aan deze mensen meegedeeld ? 
 
Schepen bevoegd voor communicatie Lut Kint wenst in te gaan op de opmerkingen en de vraagstelling van het 
raadslid.  Vooreerst is zij van oordeel dat hij de situatie zwaar overdrijft.  Zij licht kort toe hoe zo'n dossier 
chronologisch wordt aangepakt.  En het klopt inderdaad dat contact wordt opgenomen met de vraagstellers teneinde 
hen duidelijk te maken wat de omgevingsomstandigheden zijn.  Vervolgens staat het uiteraard de indieners volledig 
vrij om effectief naar de zitting te komen en van dit openbaar moment gebruik te maken.  En daarbij wordt het 
absoluut niet als afschrikwekkend voorgesteld.  Zij herbevestigt wat de secretaris reeds heeft aangegeven, namelijk 
dat er een kleine miscommunicatie is geweest waarbij de mensen van de ouderraad KAT er van uitgingen dat ze hier 
vanavond moesten aanwezig zijn, terwijl de administratie van het omgekeerde uitging.  Zowel zijzelf als de secretaris 
hebben contact gehad met een lid van de Ouderraad.  Zijzelf heeft dezelfde communicatie doorgegeven aan het lid 
van de Ouderraad die zij heeft gecontacteerd.  Die dame gaf aan dat zij bereid was dit intern te bespreken, waarna de 
vakschepen duidelijk heeft gesteld dat zij die vrije keuze volledig overliet aan de initiatiefnemers.   
 
Raadslid Eulaerts merkt op dat het dan dringend nodig is om in de communicatie van de gemeente (website) duidelijk 
te maken hoe afschrikwekkend de 'setting' en de 'envergure' waarin het vragenhalfuurtje zich afspeelt, wel is. 
 
Secretaris Roeland Dekerk wil andermaal reageren.  Hij heeft in zijn korte repliek nooit het woord afschrikwekkend 
gebruikt, hij geeft kort weer wat de gemeentelijke bediende ter zake meegeeft aan de respondenten.  Overigens heel 
dikwijls is het zo dat bepaalde vragen zich niet lenen tot het vragenhalfuur en zijn de mensen tevreden wanneer zij 
een aanspreekpunt hebben om hun klacht/bezwaar/melding kenbaar te maken.  Het is zo dat de 'button' op de 
website voor het vragenhalfuur vlak naast deze van klachten/meldingen staat en dat de meeste mensen heel snel 
voor zichzelf uitmaken dat wat zij mee te geven hebben ressorteert onder de noemer 'klacht/melding'.   
Gelet op de korte tijdspanne - hij heeft telefonische communicatie gehad met het lid van de Ouderraad na 17 uur - 
was het onmogelijk om dit nog schriftelijk te routeren.  Hij heeft zich bij deze dame verontschuldigd en hij neemt de 
verantwoordelijkheid voor deze miscommunicatie op zich.  Hij besluit met de opmerking dat de discussies hier wel een 
hoog semantisch gehalte hebben. 
 
Vervolgens geeft voorzitter Sebastiaan Coudré het woord aan burgemeester Jan Spooren om vraag 3 te 
beantwoorden.   
 
Burgemeester Spooren is van oordeel dat dit een vraag betreft die eerder in de schoot van de politieraad dient 
behandeld te worden.  Niettemin wil hij er op ingaan.   
 
Raadslid Eulaerts is het hier niet mee eens, hij wil in deze gemeenteraad hieromtrent een vraag stellen.  Het gaat over 
de veiligheid in deze gemeente en de politieraad gaat over nog heel andere dingen.  Hij stelt vast dat de burgemeester 
op officiële wijze weigert op deze vraag te antwoorden en zal dit doorcommuniceren aan de betrokken Ouderraad. 
 
Raadslid Merckx vraagt dat genotuleerd wordt dat de burgemeester wel degelijk op de vraag wil antwoorden, maar 
dat een stemming moet volgen om het punt te behandelen. 
 
 



Er volgt een korte discussie tussen de raadsleden Merckx en Eulaerts met betrekking tot eerdere amendementen aan 
het artikel 11 van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de mogelijkheden om vragen ter zitting te stellen. 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré gaat over tot de stemming:  
'Wordt de vraag van raadslid Eulaerts bij hoogdringendheid aan deze agenda toegevoegd ?' (Problematiek politioneel 
toezicht ter hoogte van de Sint-Annaschool, 's ochtends en 's avonds)  
Met 8 ‘ja’ stemmen tegen 15 ‘neen’ stemmen (Spooren, Kint, Aerts, Van de Velde, Keyaerts, Graulus, Merckx, Coudré, 
Van Rossum, Trappeniers J., Taymans, Debeer, Peters, Loockx, Dujardin) bij 1 onthouding (Tinlot) 
Voormeld punt wordt niet aan de agenda toegevoegd. 
 
Raadslid de Schaetzen vraagt zich af waarom hier überhaupt dient gestemd te worden over deze vraag ?  Dit moet 
toch ook niet voor de vraagstelling vijf dagen vóór de zitting ?  Waarom hier dan wel ? 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré verduidelijkt dat de stemming gaat over het hoogdringend karakter ervan, waarbij hij 
vaststelt dat er geen meerderheid is om het hoogdringend karakter als dusdanig te kwalificeren. 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 30 januari 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de gemeentesecretaris voorlezing dient te geven van de beslissingen getroffen 
tijdens de laatste vergadering; 
 
Overwegende dat de notulen acht dagen vóór de vergadering ter beschikking van de gemeenteraad lagen; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken omtrent de redactie van de notulen van vorige 
vergadering; 
 
Overwegende dat er geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Raadslid de Schaetzen wenst andermaal terug te komen op de notulen van de notulen van vorige keer.  Hij stelt 
andermaal vast dat het punt dat hij op de agenda heeft geplaatst reeds in december 2017 - ondanks bestatiging in de 
onderscheiden notulen - nog steeds niet aan behandeling toe is.  Zoals de zaken nu staan kan dit dus pas op de 
gemeenteraad van maart aan bod komen, waarom moet dit zo lang duren ? 
 
Burgemeester Jan Spooren - bij afwezigheid van schepen Van Roy - wenst op deze vraag in te gaan.  Er is vanuit het 
college van burgemeester en schepenen een uitgebreid schrijven gericht aan een aantal bewoners uit de bewuste 
omgeving.  De elementen uit de bijkomende studie (van BUUR) werden aangereikt, alsmede de uitgangspunten die 
het college hier hanteert.  Hierin wordt tevens de proefopstelling verduidelijkt en de consequenties ervan op korte en 
middellange termijn.  In hetzelfde schrijven wordt de mogelijkheid aangereikt om te reageren tot 9 maart 2018 en 
wordt de mogelijkheid geboden om over te gaan tot individuele gesprekken.  Daarna wordt een finale beslissing 
genomen rond de proefopstelling.  Deze zal vervolgens worden gecommuniceerd aan de gemeenteraad, ook al betreft 
het een loutere collegebevoegdheid.  Hij volgt hierin het standpunt van vakschepen Van Roy die hierover altijd 
transparant met deze gemeenteraad heeft gecommuniceerd.   
 
Raadslid de Schaetzen uit zijn bezorgdheid, de werken schrijden gestaag voort en binnen afzienbare tijd is het zelfs 
niet meer nodig om er nog over te discussiëren.  Het kan niet de bedoeling zijn dat op het einde van de rit deze 
gemeenteraad wordt geconfronteerd met onomkeerbare situaties, terwijl deze reeds een hele tijd ter discussie 
werden gesteld.   
 
Terzijde en aanvullend vraagt raadslid Eulaerts waarom het algemeen politiereglement hier thans op deze 
gemeenteraad niet voorligt, in de vorige politieraad werd door de voorzitter ervan (in casu burgemeester Jan 
Spooren) meegegeven dat deze politiereglementen in de loop van de maand februari 2018 op de onderscheiden 
gemeenteraden ter goedkeuring zouden worden aangeboden. 
 
Burgemeester Jan Spooren beklemtoont dat het politiereglement af is, het is reeds overgemaakt aan de JRT voor 
advies.  Ingevolge de wetgeving op de GAS boetes dient in elke gemeente dit reglement aan de Jeugdraad ter 
goedkeuring te worden aangeboden.  In Tervuren is dit rond, in de andere gemeenten is het lopende en afgesproken 
werd om gelijktijdig in de vier gemeenten de goedkeuring van het politiereglement op de gemeenteraad van de 
maand maart 2018 ter goedkeuring aan te bieden. 
 



Raadslid de Schaetzen merkt op dat in eerdere gemeenteraden reeds was toegezegd dat voor een dergelijk 
omvangrijk dossier de termijn van acht dagen voor inzage te kort is en dat deze documenten vroegtijdig ter 
beschikking zullen worden gesteld. 
 
Burgemeester Spooren antwoordt dat dat inderdaad zou kunnen, maar dat de wettelijke termijn acht dagen is.  Hij 
denkt dan ook zich hier aan te houden. 
 
Raadslid de Schaetzen betreurt dit, het was beloofd en anderzijds heeft de Jeugdraad er reeds kennis kunnen van 
nemen, moet dit dan via het inzagerecht ? 
 
Burgemeester Spooren is formeel, het betreft hier een proces dat stap voor stap wordt gevolgd.  Volgens hem is de 
logica dat iedereen die wettelijk of logisch gesproken zaken toevoegt aan een dergelijk proces/tekst eerst de kans 
moet krijgen om dit te doen, alvorens het wordt gerouteerd naar andere echelons/organen.  Dezelfde redenering 
geldt voor het eerder geciteerde dossier van de Albertlaan, waarbij het volgens hem logisch is dat de buurtbewoners 
input geven en als daar rekening kan worden mee gehouden dit ook verwerkt wordt in het finale voorstel, finaal 
voorstel dat daarna doorstroomt naar de gemeenteraad.  Gelet op wat hier allemaal vooraf is gegaan wenst hij naar 
de toekomst toe zich op niet veel meer te engageren dan op de wettelijke termijnen.  Overigens overweegt hij dit ook 
te doen voor het dossier Panquin. 
 
Raadslid Eulaerts stelt vast dat de burgemeester hier een beetje uit zijn sacrale rol aan het vallen is.  Dit spoort niet 
samen met de inauguratiespeech bij aanvang van de legislatuur.  Concreet vraagt hij zich af dat als de JRT reeds de 
teksten ter beschikking krijgt voor input, waarom dit dan niet kan ten overstaan van de politieke fracties teneinde 
tijdig hun visie/amendementen over te maken zodat eventueel in de definitieve versie hier nog rekening kan mee 
gehouden worden.   
 
Raadslid de Schaetzen vult aan met de opmerking dat een bredere participatie de bedoeling heeft om finaal een 
breder draagvlak te krijgen voor een dergelijk omvangrijk reglement.  Het is onmogelijk om dit alles op acht dagen te 
capteren. 
  
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, De Reymaeker, 
Peterbroeck, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 30 januari 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Onderwijs – CVO 
 

10. Fusie van het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tervuren-Hoeilaart met het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs GO! Crescendo: principebeslissing  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 43, § 2, 5°; 
 
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 97, zoals gewijzigd 
door artikel V.8. van het decreet van 16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII; 
 
Gelet op de omzendbrief VWO/2011/01 van 15 juni 2011 betreffende de erkenning en financiering of subsidiëring van 
de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, zoals laatst gewijzigd op 21 juni 2017; 
 
 
 



Gelet op de omzendbrief PERS/2009/03 van 30 juni 2009 betreffende de rechten en plichten van personeelsleden bij 
het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling 
van een andere inrichtende macht en bij een samensmelting van filialen tot een nieuwe instelling, zoals laatst 
gewijzigd op 8 juni 2015; 
  
Overwegende dat het landschap van het volwassenenonderwijs structureel wordt hervormd door voormeld decreet 
van 16 juni 2017 betreffende het onderwijs XXVII en dat vanaf 1 september 2019 een CVO dat onderwijsbevoegdheid 
bezit voor meerdere studiegebieden een hogere rationalisatienorm in het secundair volwassenenonderwijs moet 
bereikt hebben om in aanmerking te komen voor financiering of subsidiëring, met name 700.000 lesurencursist bij een 
bevolkingsdichtheid van meer dan 300 inwoners per km²; 
 
Overwegende dat CVO Tervuren-Hoeilaart traditioneel rond de 240.000 lesurencursist heeft, zodat de nieuwe 
rationalisatienorm per 1 september 2018 van 700.000 lesurencursist niet wordt gehaald; dat indien een CVO de 
nieuwe norm niet haalt, het twee opties heeft, hetzij afbouwen door een geleidelijke sluiting van alle 
structuuronderdelen leerjaar per leerjaar en overhevelen van het onderwijsaanbod naar een ander CVO, hetzij 
fuseren met één of meer andere CVO’s; dat bij een fusie tussen CVO’s die tot een verschillend onderwijsnet behoren, 
voorafgaandelijk een overdracht naar een ander centrumbestuur moet gebeuren, zodat alle instellingen tot één en 
hetzelfde net behoren; 
 
Overwegende dat het afbouwen van het CVO en het overhevelen van het onderwijsaanbod geen beleidsoptie is 
omdat het volwassenenonderwijs dan uit Tervuren zou verdwijnen en de gemeenteraad daarentegen bewust kiest 
voor het behoud van het volwassenenonderwijs in Tervuren; 
 
Overwegende dat in eerste instantie de mogelijkheid en opportuniteit werd onderzocht van de oprichting van een 
IGOV (intergemeentelijke onderwijsvereniging); dat deze piste echter werd verlaten gelet op een aantal onzekere 
factoren, het gebrek aan voorgaanden en ervaring met deze rechtsvorm in combinatie met de tijdsdruk; 
 
Overwegende dat om te voldoen aan de nieuwe rationalisatienorm vervolgens vier verschillende pistes werden 
onderzocht: 
1. Fusie met CVO GLTT (St Genesius Rode) 
2. Fusie met CVO Volt (Leuven) 
3. Fusie met CVO Crescendo (Zaventem-Vilvoorde-Mechelen) 
4. Fusie met CVO CVO-Meise-Jette 
dat op basis van vijf criteria (geografische logica, personeelsbelangen, het behoud van het aanbod vooral NT2, 
financiële repercussies voor de gemeente, beslissingsmacht) er een sterkte-zwakte analyse  en een eerste selectie 
werd gemaakt; dat hieruit is gebleken dat een fusie met CVO GLTT of met CVO Volt niet optimaal is; 
 
Overwegende dat in een tweede fase twee opties verder werden onderzocht, met name de fusie met CVO Crescendo 
en de fusie met CVO Meise-Jette en dat mede op basis van de contacten met enerzijds het GO! en anderzijds de 
gemeente Meise een nieuwe sterkte-zwakte analyse werd gemaakt; dat hieruit blijkt dat er duidelijk meer pluspunten 
zijn bij een fusie met CVO Crescendo dan bij een fusie met CVO Meise-Jette; 
 
Overwegende dat de belangrijkste motieven voor een keuze voor de fusie met CVO Crescendo zijn: 
• het werkingsgebied van CVO Crescendo sluit aan bij dat van Tervuren, via Zaventem en Sterrebeek, en de 
lesplaatsen liggen vlak bij de lesplaatsen van CVO Tervuren, terwijl Meise veel verder ligt van Tervuren met een zeer 
moeilijke mobiliteit tussen beide gemeenten, zowel met de wagen als per openbaar vervoer; 
• het GO! is reeds actief in Tervuren via de scholengroep Scoop (basis- en secundair onderwijs) en de kunstacademie 
APKO en er bestaat een positieve samenwerking; terwijl er geen ervaring is met samenwerking met de gemeente 
Meise; 
• als gemeenschapsonderwijs biedt CVO Crescendo meer waarborgen en continuïteit wat betreft het 
onderwijsaanbod en het voortbestaan van het volwassenenonderwijs, terwijl een samenwerking met een andere 
gemeente onderhevig is aan het risico dat een nieuwe bestuursploeg na gemeenteraadsverkiezing het 
volwassenenonderwijs wil afbouwen, waardoor het voortbestaan van het volwassenenonderwijs in Tervuren in 
moeilijkheden zou komen en opnieuw naar partners moet worden gezocht; 
 
Overwegende dat uit de vergelijking van plus- en minpunten verder ook in het voordeel van CVO Crescendo blijkt dat 
dit het grootste van beide CVO’s is en dat het in tegenstelling tot de gemeente Meise ervaring heeft met fusies; 
 
 



Overwegende dat op basis van voormelde argumenten de fusie met CVO Crescendo de voorkeur verdient; dat de 
minpunten van een samenwerking met Crescendo, met name dat zij met een ander softwarepakket werken en dat het 
volwassenenonderwijs daardoor overgaat naar een ander net (gemeenschapsonderwijs in plaats van gemeentelijk 
onderwijs) niet opwegen tegen de hierboven vermelde voordelen van een samenwerking met CVO Crescendo; 
 
Overwegende dat noch met CVO Crescendo noch met CVO Meise-Jette reeds een sluitend akkoord werd bereikt over 
alle voorwaarden, wat het voorwerp moet uitmaken van een latere overeenkomst tussen beide partijen; dat dit 
impliceert dat de definitieve keuze voor een partner om tot de vereiste schaalvergroting te komen, pas valt bij de 
goedkeuring van de uit te werken overeenkomst door de gemeenteraad; 
 
Vervolgens - zoals afgesproken - gaat voorzitter Sebastiaan Coudré over naar de behandeling van punt 10. 
Gelet op de vrij omvangrijke toelichting door schepen bevoegd voor onderwijs Lut Kint; 
Vervolgens beantwoordt zij en Rudi Vanloock, directeur CVO Tervuren-Hoeilaart de informatieve vragen van raadslid 
de Schaetzen: 
- interferentie DBFM contract en allocatiekosten van het gebouw over het GITO/CVO, 
- contactname Agion met betrekking tot subsidiëring,  
- schaal- en andere voordelen ingevolge de fusie; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad beslist principieel om, ten einde de nieuwe normen van 700.000 lesurencursist te halen, 
het CVO Tervuren te laten fuseren met CVO Crescendo. 
Artikel 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan de gemeentelijke administratie om een ontwerp van overeenkomst 
betreffende de overdracht en fusie uit te werken en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

2. Goedkeuring intentieverklaring vennoten naar aanleiding van de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B.: 
aanpassing 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2018 houdende goedkeuring van de intentieverklaring naar 
aanleiding van de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B. waarbij beslist werd dat een bedrag van 3.943.888 euro 
dient betaald zijnde de boekwaarde van het aandeel van de op ons grondgebied door T.M.V.W. gedane investeringen 
ten bedrage van 4.078.251 euro verminderd met de kosten voor de kosten van centraal beheer en personeel die 
zouden moeten worden overgenomen bij de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B. ten bedrage van 134.363 euro;     
 
Gelet op het schrijven van Farys waarbij gesteld wordt dat het aanbod van T.M.V.W.in de intentieverklaring 
aangaande de als te betalen som als volgt te omschrijven is: 
- boekwaarde van de op het grondgebied van Tervuren gedane investeringen ten bedrage van 4.078.251 euro 
- verdeling van de kosten voor personeel en lokale diensten ten bedrage van 134.363 euro die evenwel ingevolge van 
de goedkeuring van de intentieverklaring niet zullen aangerekend worden waardoor de uiteindelijk te betalen som 
4.078.251 euro bedraagt. 
 
Overwegende dat deze som voorzien is in de bestemde gelden van het budget 2018 en het meerjarenplan 2014-2020; 
 
Overwegende dat op basis van het voorgaande voorgesteld wordt de intentieverklaring goed te keuren en de 
verschuldigde som zijnde 4.078.251 euro te betalen na ontvangst van de toetredingsvergoeding door de Watergroep; 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren.  Het betreft een correctie op het besluit van vorige 
maand.   



Hij dankt raadslid de Schaetzen voor het signaleren ervan vlak na de vorige zitting waarna het aanhangig werd 
gemaakt bij Farys.  Vandaag ligt dan de correcte beslissing voor.  
 
Raadslid de Schaetzen dankt burgemeester Spooren voor het aangeven van de correcte context.  Dit geeft aan dat de 
collectieve intelligentie groter is dan deze bij slechts één partij.  Hij betreurt andermaal de zonet geformuleerde 
stellingname van de burgemeester, hij had naar aanleiding van dit punt net hetzelfde kunnen doen en dan zouden de 
problemen ten overstaan van Farys een stuk groter zijn naar de nabije toekomst toe. 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de intentieverklaring gemeentelijke vennoten n.a.v. de vroegtijdige ontbinding van 
IWVB goed en zal de verschuldigde som zijnde 4.078.251 euor euro betalen na ontvangst van de 
toetredingsvergoeding door de Watergroep. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW. 
Artikel 3: Het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 wordt opgeheven en vervangen door huidige beslissing. 
 

3. Kennisname van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016 door de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant 

 
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 1 december 
2017 waarbij hij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van de gemeente Tervuren goedkeurt. 
Volgende documenten zaten niet in de oorspronkelijke jaarrekening en worden ter kennisgeving mee bezorgd aan de 
raadsleden: 
- Schema J1: doelstellingenrekening 
- Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken – Boekhouding 
 

4. Kennisname van de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Overijse houdende de akteneming van het 
budget 2018 van de kerkfabriek H. Maria-Magdalena Eizer 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van 12 januari 2007 (BB2007/01) betreffende de regeling voor de grensoverschrijdende 
besturen van de eredienst; 
 
Overwegende dat de gemeente Overijse, waar zich het hoofdgebouw van de eredienst bevindt, de 
verantwoordelijkheden van het toezicht draagt; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Overijse van 19 december 2017, houdende de akteneming van 
het budget 2018 van de kerkfabriek H. Maria-Magdalena 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Overijse houdende de 
akteneming van het budget 2018 van het kerkbestuur van H. Maria-Magdalena Eizer. 
 

 



 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Beleid & Planning publieke ruimte 
 

5. Plaatsen van zonnepanelen en leveren van energie met burgerparticipatie: goedkeuring bestek en gunningswijze  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatsen van zonnepanelen en leveren van energie met 
burgerparticipatie” een bestek werd opgesteld door Interleuven; 
 
Overwegende dat er geen uitgaven verbonden zijn aan deze opdracht;  
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
 
Gelet op de korte toelichting door vakschepen Bram Peters, bevoegd voor milieu en duurzame ontwikkeling; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek voor de opdracht “Plaatsen van zonnepanelen en leveren van 
energie met burgerparticipatie”, opgesteld door Interleuven. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: Aan deze opdracht is geen uitgave voorzien. 
Artikel 4: Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, wordt aangesteld als aankoopcentrale. 
 

 



 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium – Projectontwikkeling 
 

6. Bovengronds/ondergronds brengen van het laagspanning- en openbaar verlichtingsnet in Plintveld in Tervuren: 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §1, 1° d ii (de opdracht kan 
slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische 
redenen); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Bovengronds/ondergronds brengen van het laagspanning- 
en openbaar verlichtingsnet in Plintveld in Tervuren” werd gegund aan Iverlek, c/o Aarschotsesteenweg 58, 3012 
Wilsele; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. HNW 313676 werd opgesteld door de 
ontwerper, Iverlek, c/o Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.217,51 excl. btw (btw verlegd); 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0310-
00/2280007/IE-10 (ACT-240); 
 
Gelet op de korte technische toelichting door vakschepen Werner Aerts, bevoegd voor openbare werken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
 
 



Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. HNW 313676 en de raming voor de opdracht 
“Bovengronds/ondergronds brengen van het laagspanning- en openbaar verlichtingsnet in Plintveld in Tervuren”, 
opgesteld door de ontwerper, Iverlek, c/o Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.217,51 excl. btw (btw verlegd). 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 0310-
00/2280007/IE-10 (ACT-240). 
 

 
Onderwerp : Politie - Algemeen beleid 
 

7. Aanwenden van ANPR-camera's: advies 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens; 
 
Overwegende dat door nummerplaatherkenning het mogelijk is verdachte bewegingen van voertuigen te volgen; 
 
Overwegende dat in het kader van de misdaadbestrijding de politie in staat moet zijn daders en verdachten van 
misdrijven a posteriori te kunnen identificeren; 
 
Overwegende dat het gebruik van ANPR past in het actieplan ‘Inbraken’ van de politiezone, gebaseerd op het zonale 
veiligheidsplan; 
 
Overwegende dat het ANPR daartoe de mogelijkheid biedt; 
 
Gedlet op de besprekingen gevoerd op de zitting van de politieraad van 12 juni 2017 en 4 januari 2018; 
 
Gelet op het positief advies van de korpschef van 13 februari 2018 inzake de plaatsing van vaste ANPR-camera’s op 
niet besloten plaatsen; 
 
Overwegende dat conform de camerawet van 21 maart 2007 deze camera’s enkel kunnen geplaatst worden na 
positief advies van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de korte toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: Het aanwenden van ANPR-camera’s voor verkeerskundige doeleinden op het grondgebied van Tervuren, 
de voorkoming van misdrijven en de identificatie a posteriori van daders van misdrijven op het grondgebied 
van Tervuren wordt positief geadviseerd. 



 

 
Onderwerp : Omgeving en wonen 
 

8. Tweede beraadslaging over het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33 
(Stationsstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28 mei 1863 en 19 maart 1966, en 
artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging van de wetgeving op de buurtwegen en via het decreet van 
4 april 2014 tot wijziging van wetgeving op buurtwegen en rooilijnen en gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 juni 2014 betreffende de regeling van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
Gelet op de aanvraag van de heer Phil Cunningham, Stationsstraat 36, 3080 Tervuren en de heer en mevrouw Werner 
en Erna Kumps - Vanden Wyngaert, Meerbeekstraat 12 b, 3360 Bierbeek voor het afschaffen, verleggen en wijzigen 
van een deel van buurtweg nr. 33; 
 
Overwegende dat een deel van de buurtweg nummer 33 momenteel dwars door de percelen van de aanvragers loopt 
en dat de gedeeltelijke afschaffing, verlegging en wijziging van de buurtweg tot doel heeft deze langsheen de 
perceelgrenzen te laten lopen; 
 
Overwegende dat dit niet in conflict is met het trage wegenisplan van de gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat het project reeds werd voorgelegd aan de heer Herman Buyens van de Provincie Vlaams-Brabant en 
hij geen opmerkingen had over het project; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 7 augustus 2017 betreffende de kennisname van het dossier voor het gedeeltelijk 
afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33; 
 
Overwegende dat de voorlopige beraadslaging van het ontwerp van het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en 
wijzigen van buurtweg nr. 33 (Stationsstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan door de 
gemeenteraad, plaatsvond in zitting van 29 augustus 2017;  
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvond van woensdag 27 september 2017 tot en met vrijdag 27 
oktober 2017, hernomen op donderdag 23 november 2017 tot vrijdag 22 december 2017, hernomen op donderdag 21 
december tot vrijdag 19 januari 2018;  
 
Overwegende dat alle betrokken eigenaars afzonderlijk en per aangetekend schrijven werden verwittigd van het 
openbaar onderzoek, en hen gedurende deze periode de mogelijkheid werd geboden om de documenten te komen 
inkijken en bezwaarschriften in te dienen;  
 
Overwegende dat er noch reacties, noch bezwaren werd ingediend; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad definitief over het dossier dient te beraadslagen na de afsluiting van het 
openbaar onderzoek;  
 
Gelet op de verklaring van de aanvragers met betrekking tot het opstellen van de plannen en het betalen van de 
erelonen en kosten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 



Enig artikel: Over het gedeeltelijk afschaffen, verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 33 (Stationsstraat) en de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan wordt definitief en gunstig beraadslaagd. Het rooilijnplan wordt 
definitief vastgesteld.  Deze definitieve beraadslaging en het definitief vastgesteld rooilijnplan wordt overgemaakt aan 
de Deputatie – provinciale dienst mobiliteit. 
 

9. Aanvraag tot wijziging van de verkaveling Oudergemse Weg: goedkeuring wegentracé 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de aanvraag tot het verkavelen van het perceel gekend Tervuren, afdeling 1, sectie A, nr. 104 c 7 en 104 d 7 
ingediend op 15-01-2015 bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw door Jimmy Sterckx optreden voor de NV Matexi 
Projects met als adres Franklin Rooseveltlaan 180 in 8790 Waregem en strekkende tot het wijzigen van 2 achterin 
gelegen bouwloten tot 5 bouwloten met aanleg van nieuwe wegenis; 
 
Gelet op de ligging volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 april 1977, in een 
woongebied; 
 
Overwegende dat woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, 
voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving. 
In de richtlijnen tot toepassing van het betrokken gewestplan wordt aangegeven dat buiten de aaneengebouwde 
gedeelten van de Leuvense agglomeratie het gabariet van 2 woonlagen, behoudens andere omstandigheden van 
stedenbouwkundige aard, richtinggevend is; dat in afwijking op die richtlijn in sommige zones met halfopen 
bebouwing het aantal woonlagen drie kan bedragen als de straat zich leent tot het oprichten van belétagewoningen. 
Deze richtlijn heeft geen bindende kracht bezit. Zij kan als leidraad voor een goede plaatselijke ordening door de 
vergunningverlenende overheid in haar beoordeling kan worden betrokken. 
 
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18-07-2003 betreffende het integraal waterbeleid, goedgekeurd 
op 20-07-2006, is van toepassing. 
 
Gelet op de gewestelijke bouwverordening van 29-04-1997 inzake wegen voor voetgangersverkeer is van toepassing 
in het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05/07/2013 inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing in 
het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05/06/2009 inzake toegankelijkheid en wijzigingen; 
 
Gelet op de provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten, 
goedgekeurd bij M.B. van 12-09-2014, is van toepassing in de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, 
baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 19/12/2012, 
is van toepassing in de provincie Vlaams-Brabant, met uitsluiting van artikel 3 van de verordening; 
 
Gelet de gemeentelijke verordening integraal waterbeheer, goedgekeurd door de deputatie op 30-06-2005, is van 
toepassing op het grondgebied van de gemeente Tervuren; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 19 februari 2015 tot en met 20 maart 2015; 
 
 



Overwegende dat de eigenaars van de aanpalende percelen per aangetekende brief met postdatum 17 februari 2015 
in kennis werden gesteld van de ingediende aanvraag; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek aanleiding heeft gegeven tot het indienen van 10 bezwaarschriften (in 
bijlage: bezwaarschrift en weerlegging hiervan); 
 
Overwegende dat aan alle formaliteiten van het besluit van 5 mei 2000 van de Vlaamse regering, en wijzigingen, 
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsaanvragen werd voldaan; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad op 26 mei 2015 een eerste maal het wegentracé van de aanvraag goedkeurde. 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen vervolgens op 15 juni 2015 de vergunning heeft 
verleend. Overwegende dat dit besluit gesteund is op de volgende motieven: 
Externe adviezen - adviezen voortvloeiende uit het decreet en andere wet- en regelgeving 
Op 18-02-2015 werd er advies aangevraagd aan volgende instanties: Brandweer Overijse, Agentschap voor Natuur en 
Bos, Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, Belgacom, Eandis, de 
gemeente Zaventem en Telenet. 
Eandis leverde op 18-02-2015 een bijgevoegd advies af. Dit advies heeft als referentienummer EEYC277425-200215. 
Het agentschap voor Natuur en Bos leverde een positief advies af met volgende voorwaarden: 
Voorwaarden in het kader van art.90bis van het Bosdecreet: 
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 3071 m². Voorziet de verkavelingsaanvraag een ontbossing dan zit in de 
verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vervat. 
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90 bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met nummer: COMP/15/0010/VB 
- De bosbehoudsbijdrage van €2174,04 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 Natuur en Bos, zoals 
vermeld op het overschrijvingsformulier welke als bijlage bij deze vergunning gevoegd werd. 
- Na het bekomen van de vergunning en het betalen van de bosbehoudsbijdragen, zoals hierboven vermeld, wordt het 
perceel als volledig ontbost beschouwd. 
Telenet leverde een bijgevoegd advies met kenmerk 1098953 af. 
De Vlaamse Milieumaatschappij leverde bijgevoegd advies met refertenummer WT 2015 G 0211 af. 
De gemeente Zaventem verleende een positief advies met refertenummer RO/DLL/ED/15.798 af. Dit advies wordt in 
bijlage toegevoegd. 
Brandweer Overijse (Hulpverleningszone OOST Vlaams-Brabant) leverde een brandpreventieverslag af met 
refertenummer TE-088/2015/WV. Het omvat een gunstig advies met bijkomende voorwaarde: 
- Volgende punten dienen op basis van de plangegevens aangepast te worden: 1.3 
Van Belgacom en de Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant werd tot op heden geen advies 
ontvangen. 
Het dossier werd voorgelegd aan de dienst infrastructuurwerken van de gemeente Tervuren. Er werd een gunstig 
advies afgeleverd. Er werd enkel gevraagd om de bermen dewelke later openbaar domein zouden worden, zo 
onderhoudsvriendelijk in te richten. 
Openbaar onderzoek 
Er werden 10 bezwaarschriften in de loop van het openbaar onderzoek ontvangen. 
De bezwaren handelen over het volgende: 
- Vermeerdering van aantal bouwkavels 
– Kleine kavels (karakter van de buurt) 
- Verwijzing naar oude voorschriften - Wijziging van onverharde weg naar straat 
- Bouwvrije zijstroken 5m ipv 10m 
- Hinderaspecten betreffende parkeerhinder - Verlies aan zonlicht - Schending privacy – inkijk op aanpalende percelen 
- Geluidsoverlast electriciteitscabine 
- Uitbreiding reservatiestrook - Geen overleg met aanpalende betreffende latere ontwikkeling 
- Compensatie door verhoging kroonlijst – kroonlijsthoogte 
- Minder groene ruimte – verdwijnen van groene omgeving 
- Betreden van de tuin zonder toestemming – huisvredebreuk 
- Misleiding bij aankoop door niet te wijzen op gepland centrum 
- Toekenning huisnummers 
- Gratis afstand nieuwe straat 
- Advies brandweer 



- Voorschrift garage in tuinzone 
- Waardevermindering van omringende woningen 
 
De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar neemt hierover volgend standpunt in: 
Vermeerdering van aantal bouwkavels – Kleine kavels (karakter van de buurt): 
De aanvraag voorziet in 5 woningen op een terrein van 33a59ca en komt zo aan een dichtheid van 14,8 woningen per 
hectare. Op deze wijze voldoet de verkaveling ruim aan de richtnormen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
De percelen van de projectzone zijn gelegen in woongebied. Het ingediende project omvat 5 kavels met oppervlakten 
van 4a, 4a32, 5a30ca, 6a07ca en 6a15ca. In de onmiddellijke omgeving komen kavels met gelijkaardige oppervlakten 
voor. Het ingediende verkavelingsontwerp is qua kaveloppervlakte hiermee vergelijkbaar en past in de ruimtelijke 
ordening van de onmiddellijke omgeving. 
 
Verwijzing naar oude voorschriften - Wijziging van onverharde weg naar straat - Bouwvrije zijstroken 5m ipv 10m 
Dit bezwaar omvat de omschrijving van de aanvraag en geen argumentatie. Het is dan ook ongegrond. Bij 
achterliggende percelen wordt richtinggevend een bouwvrije zijstrook van 10m voorzien. Vermits hier een nieuwe 
openbare weg wordt aangelegd worden de gebruikelijke 3m bouwvrije zijstroken voorzien. 
 
Hinderaspecten: 
Parkeerhinder 
De aanvraag voorziet voor de afzonderlijke loten in parkeren op eigen perceel en voorziet 4 parkeerplaatsen voor 
bezoekers op de toekomstige openbare weg. 
Er kan niet vermeden worden dat er occasioneel eens in de aanpalende straat zal worden geparkeerd, maar het 
college acht dit op zich niet problematisch. Parkeren wordt op de voorliggende straat toegelaten. In de onmiddellijke 
omgeving van de inrit van de toekomstige straat staan er aan de Oudergemse Weg vrijstaande woningen. De 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is van mening dat er daar geen sprake is van een dergelijke 
parkeeroverlast en dat de straat een beperkte en occasionele bijkomende parkeerdruk kan dragen. In de voorschriften 
wordt opgelegd dat er garages dienen ingeplant te worden binnen de bouwzone of ingewerkt in het hoofdgebouw. De 
voorschriften voorzien de mogelijkheid tot complementaire bedrijvigheid. Om extra autoverkeer te vermijden zal er 
bij de vergunning als voorwaarde opgenomen worden dat dit niet toegelaten wordt. 
Verlies aan zonlicht - Schending privacy – inkijk op aanpalende percelen: 
De bouwpercelen van het ingediende project bevindt zich ten noordwesten van de percelen van de bezwaarindieners. 
De voorliggende percelen aan de Oudergemse Weg bevinden zich op ruime afstand van de voorziene woningen. Ze 
zullen geen noemenswaardig verlies aan bezonning ondergaan. 
Dit bezwaar heeft strikt genomen betrekking op de wetgeving burgerlijk wetboek en meer bepaald over de uitzichten 
op het eigendom van de nabuur. Het ingediende project voldoet echter aan de bepalingen binnen de desbetreffende 
wetsartikels 
 
Geluidsoverlast electriciteitscabine 
Eandis bracht op 20-02-2015 een advies uit waarin vermeld staat welke uitrusting er dient voorzien te worden voor 
het project. Hierin wordt geen melding gemaakt van het voorzien van een extra electriciteitscabine. 
 
Uitbreiding reservatiestrook - Geen overleg met aanpalende betreffende latere ontwikkeling 
Zonder vooruit te lopen op een eventuele ontwikkeling van de aanpalende percelen wordt deze optie open gehouden. 
Het voorzien van een reservatiestrook sluit een toekomstige ontwikkeling niet uit. Dergelijke aanvraag zal echter op 
dat moment dienen voorgelegd te worden aan de betrokken eigenaars en zal pas op dat moment oordeelkundig 
nagekeken kunnen worden of het al dan niet vergunbaar is. 
 
Compensatie door verhoging kroonlijst – kroonlijsthoogte 
Dit bezwaar omvat deels de omschrijving van de aanvraag waarbij een wijziging van de voorschriften gevraagd wordt: 
Voor de loten 5 en 9 geldt een maximum van 1 bouwlaag welk mag worden afgewerkt met een plat dak of een hellend 
dak. Het volume onder dak geldt niet als bouwlaag. 
Voor de kavels 6, 7 en 8 geldt een maximum van 2 bouwlagen afgewerkt met een plat dak of een hellend dak. 
De desbetreffende kroonlijsthoogtes zijn geen stijlbreuk met wat er in de directe omgeving van het project terug te 
vinden is. 
 
 
Minder groene ruimte – verdwijnen van groene omgeving 
Het agentschap Natuur en Bos bracht op 26/02/2015 een voorwaardelijk gunstig met referte ANB/AM/2015/0414 
COMP/15/0010/VB uit voor de ontbossing die nodig is voor de realisatie van de verkaveling. De verkavelaar en de 



toekomstige bouwheren dienen de opgelegde voorwaarden in dit advies strikt na te leven. 
De voorschriften voorzien dat het niet-bebouwd gedeelte van de percelen dient ingericht te worden als tuinzone. 
Voor de aanleg van overdekte constructies wordt verwezen naar het vrijstellingenbesluit van de Vlaamse Regering. 
Betreden van de tuin zonder toestemming – huisvredebreuk 
 
De bezwaren inzake eventuele huisvredebreuk zijn niet van stedenbouwkundige aard. De stedenbouwkundig 
ambtenaar kan zich er niet over uitspreken. 
 
Misleiding bij aankoop door niet te wijzen op gepland centrum 
Het gegeven dat bij de aankoop van percelen of woningen nog niet geweten was dat in de toekomst een wijziging van 
verkavelingsaanvraag zou worden ingediend, sluit niet uit dat er later een aanvraag wordt ingediend. 
Toekenning huisnummers 
Het vermeerderen van woongelegenheden leidt in dit project tot een verzetting van de huisnummering aan de 
Oudergemse Weg aangevuld met een letter uit het alfabet. Daarnaast is het ook niet uitgesloten om aan de nieuwe 
wegenis een nieuwe straatnaam toe te kennen waardoor er een nieuwe nummering zou ontstaan. 
 
Gratis afstand nieuwe straat 
De procedure waarbij de aanvrager de nieuwe straat op eigen kosten aanlegt en nadien kosteloos afstaat aan de 
gemeente is een standaardprocedure dewelke door de gemeente Tervuren steeds wordt toegepast bij de aanvraag 
tot verkavelingsvergunning met wegenis.   
Advies brandweer 
De aanvraag werd onderworpen aan een advies van de brandweer. 
Er werd op basis van de bijgevoegde plannen een gunstig advies afgeleverd indien met de in het rapport vermelde 
opmerkingen en de eventueel navolgende adviezen wordt rekening gehouden. De verkavelaar dient dit advies strikt te 
volgen. 
 
Voorschrift garage in tuinzone 
Deze stelling wordt vermeld in de toelichting bij het voorschrift. Het voorschrift zelf stelt dat “binnen de zone van de 
achtertuin een bijgebouw (met uitzondering van een garage) mag ingeplant worden op minstens 5m van het 
hoofdgebouw en op minstens 1m van de eigendomsgrenzen, …” 
 
Waardevermindering van omringende woningen 
Dit bezwaar zal niet behandeld worden daar het hier niet over stedenbouwkundige materie gaat. Het voorziene 
project past binnen de algemeen geldende richtlijnen voor woongebieden. 
Advies van de Gemeenteraad 
De verkavelingsaanvraag omvat de aanleg van nieuwe verkeerswegen. 
Daarom diende de gemeenteraad een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad heeft in de 
zitting van 26-05-2015 het volgende beslist: 
Artikel 1: Het tracé van de wegenis van bovengenoemde verkaveling wordt goedgekeurd zoals aangeduid op het 
ingediende verkavelingsplan. 
Artikel 2: De wegenis zal worden aangelegd en uitgerust op kosten van de verkavelaars volgens de richtlijnen van het 
college van burgemeester en schepenen en zal na de definitieve oplevering kosteloos aan het gemeentebestuur 
worden overgedragen. 
 
Advies GECORO 
Luidens artikel 4.7.16, §3 kunnen het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar beslissen de vergunningsaanvraag voor advies voor te leggen aan de GECORO. 
Daarnaast kan de GECORO op grond van artikel 1.3.3., §2 VCRO steeds op eigen initiatief advies geven, opmerkingen 
maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 
Noch het college van burgemeester en schepenen, noch de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar hebben om 
een advies van de GECORO verzocht. De GECORO heeft evenmin op eigen initiatief advies gegeven, opmerkingen 
gemaakt of voorstellen gedaan. 
 
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften 
 
Beknopte beschrijving van de aanvraag 
De aanvraag omvat het wijzigen van de 2 achterin gelegen bouwloten tot 5 bouwloten. 
Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg 
Het perceel maakt noch deel uit van een A.P.A. noch van een B.P.A. 



De percelen zijn loten 5 en 6 van de verkavelingsvergunning 297/V/406 afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen op 10-03-2003 aan de heer Jean-Pierre Feyens, Oudergemse Weg 61 in 3080 Tervuren. 
Het perceel ligt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij K.B. van 07-04-1977, in een woongebied. 
Overwegende dat woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor 
openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, 
voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving. 
In de richtlijnen tot toepassing van het betrokken gewestplan wordt aangegeven dat buiten de aaneengebouwde 
gedeelten van de Leuvense agglomeratie het gabariet van 2 woonlagen, behoudens andere omstandigheden van 
stedenbouwkundige aard, richtinggevend is; dat in afwijking op die richtlijn in sommige zones met halfopen 
bebouwing het aantal woonlagen drie kan bedragen als de straat zich leent tot het oprichten van belétagewoningen. 
Deze richtlijn heeft geen bindende kracht bezit. Zij kan als leidraad voor een goede plaatselijke ordening door de 
vergunningverlenende overheid in haar beoordeling kan worden betrokken. 
 Andere zoneringsgegevens van het goed 
/// 
Verordeningen en toetsing aan andere decreten 
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18-07-/2003 betreffende het integraal waterbeleid, goedgekeurd 
op 20-07-2006, is van toepassing. 
De gewestelijke bouwverordening van 29-04-1997 inzake wegen voor voetgangersverkeer is van toepassing in het 
Vlaamse Gewest. 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05/07/2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing in het Vlaamse Gewest. 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05/06/2009 inzake toegankelijkheid en wijzigingen. 
De provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten, goedgekeurd bij 
M.B. van 12-09-2014, is van toepassing in de provincie Vlaams-Brabant. 
De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en 
niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 19/12/2012, is van toepassing 
in de provincie Vlaams-Brabant, met uitsluiting van artikel 3 van de verordening. 
De gemeentelijke verordening integraal waterbeheer, goedgekeurd door de deputatie op 30-06-2005, is van 
toepassing op het grondgebied van de gemeente Tervuren. 
Historisch overzicht 
In het gemeentelijk archief is geen voorgaande stedenbouwkundige vergunning aanwezig. 
Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en het project 
De percelen zijn gelegen langsheen de gemeenteweg Oudergemse Weg. Het terrein is ongeveer 33 a 59 ca groot. Het 
terrein is begroeid met een mix van naald- en loofbomen. 
Het niveau van het terrein stijgt naar achteren toe om halverwege opnieuw te dalen. 
Aan de straatzijde zijn nagenoeg alle kavels bebouwd met vrijstaande en halfopen eengezinswoningen. Aan overzijde 
van de Oudergemse Weg bevinden zich een aantal achterin gelegen woningen welke bereikbaar zijn via een pijpekop 
langs de Bleukeveldlaan. 
De overheersende bebouwing in de omgeving bestaat uit vrijstaande eengezinswoningen, doorgaans met één of twee 
bouwlagen en een zadeldak. Er bevinden zich eveneens woningen met platte daken in de straat. Er is dus een 
verscheidenheid in volume, inplanting en bouwstijl. 
Het project voorziet in de aanleg van een nieuwe weg, loodrecht op de Oudergemse Weg. Deze weg is ongeveer 75 
meter lang en buigt licht af. De weg is voorzien van een T-vormig keerpunt. 
Langsheen deze nieuwe weg worden er aan de linkerzijde drie kavels en langs de rechterzijde 2 kavels voorzien. De 
kaveloppervlaktes variëren tussen 4 a en 6 a 15 ca. 
De kavels aan de linkerzijde zijn voorzien voor een vrijstaande eengezinswoning en twee gekoppelde 
eengezinswoningen. Langs de rechterzijde zijn twee kavels voorzien voor vrijstaande bebouwing. De woningen zijn in 
te planten op minstens 3 meter van de zijdelingse perceelgrenzen. Voor lot 5 wordt er aan de linkerzijde een 
bouwvrije zijstrook van minstens 5m voorzien. 
De voorbouwlijn bevindt zich zoals aangegeven op het ontwerpplan. 
Er worden enkel reliëfwijzigingen toegelaten die noodzakelijk zijn voor de toegang tot, en eventueel de vormgeving en 
de bruikbaarheid van het perceel onmiddellijk rond en achter de woning. 
 



Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening: 
Het ontwerp is stedenbouwkundig verantwoord in de ruimtelijke ordening van de onmiddellijke omgeving. 
 
Functionele inpasbaarheid 
Het ontwerp met inbegrip van de wegenis is aangepast aan een ligging in een residentiële woonwijk. Het ontwerp van 
de wegenis is gebaseerd op het principe van een woonerf. De weg zelf is voldoende breed en creëert een open 
straatbeeld. 
Gezien de configuratie van de bebouwing in de omgeving is het ontwerp niet in strijd met de goede ruimtelijke 
ordening. 
Mobiliteitsimpact 
Vermits het gaat om 5 kavels langs een weg die wordt ingericht volgens het woonerf-principe zal de verkeersimpact 
eerder beperkt blijven. Bij de op te richten woningen dient er parkeergelegenheid voorzien te worden op eigen 
perceel. Voor eventuele bezoekers zijn parkeerplaatsen op de weg voorzien. 
Schaal 
De schaal van de toekomstige bebouwing sluit aan bij de bebouwing in de omgeving. 
De voorgestelde voorschriften laten voor loten 5 en 9 een bebouwing toe met één bouwlaag en een verdieping 
ingewerkt in het dakvolume. De toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 4 meter. De keuze van dakvorm is 
vrij, de dakhelling bedraagt maximaal 45°. Voor de loten 6, 7 en 8 wordt een maximale kroonlijst voorzien van 6m +/- 
50cm bij een hellend dak en 6m50 bij een platte dakvorm met twee bouwlagen of 3m50 bij één bouwlaag. 
Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
De kavels zijn voldoende ruim en qua oppervlakte gelijkaardig aan de percelen in de omgeving. De 
achteruitbouwstroken laten voldoende ingroening van de voortuin toe. De voorzijde van de loten 8 en 9 liggen langs 
het T-stuk van het keerpunt van de weg waardoor er beperkt een minder diepe achteruitbouwstrook is maar deze 
wordt ruimschoots gecompenseerd door de stroken gelegen evenwijdig aan de weg. 
Tussen de kavels onderling wordt een zijdelingse bouwvrije strook van 3 meter voorgesteld. Binnen de verkaveling is 
dit aanvaardbaar en vergelijkbaar met de ruimere omgeving. 
Visueel-vormelijke elementen 
De voorgestelde bebouwing zal bestaan uit eengezinswoningen die opgetrokken worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen. In de onmiddellijke omgeving van de percelen staan woningen met verschillende 
verschijningsvormen afgewerkt met een diversiteit van materialen. 
Cultuurhistorische aspecten 
Er zijn geen cultuurhistorische aspecten in de nabije omgeving aanwezig. 
Bodemreliëf 
Binnen de kavels worden reliëfwijzigingen beperkt. De reliëfwijziging ter hoogte van de weg is, zoals gezegd, in het 
licht van het ontwerp aanvaardbaar. 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 
De woningen zijn gelegen op voldoende afstand van de omliggende woningen. Er zijn geen relevante aspecten in 
verband met gezondheid en gebruiksgenot. Inzake veiligheid kan gewezen worden op wat hoger is gezegd. 
Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod 
/// 
 
Algemene conclusie 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met 
zijn onmiddellijke omgeving, mits het naleven van de volgende voorwaarden: 
- Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden in bijlage en dewelke opgelegd werden door de diverse 
adviesinstanties. 
- Om de parkeerlast niet te verhogen wordt de mogelijkheid tot complementaire bedrijvigheid uitgesloten uit de 
voorschriften. 
Overwegende dat tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen een administratief beroep werd 
ingesteld bij de deputatie van de Provincieraad van Vlaams-Brabant. Dat in het kader van dit beroep de provinciale 
stedenbouwkundige ambtenaar een ongunstig advies heeft uitgebracht, en heeft voorgesteld om de vergunning te 
weigeren, omwille van de volgende motieven: 
“d) Het leidt geen twijfel dat er sinds 2003, sinds de oorspronkelijke verkavelingsvergunning, anders met de ruimte 
wordt omgegaan, dat er algemeen compacter en op kleinere percelen wordt gebouwd. Verkavelingen met 
achterliggende kavels worden vandaag niet meer als een optimaal ruimtegebruik beschouwd en belemmeren in veel 
gevallen tevens de verdere ontwikkeling en invulling van binnengebieden. In die zin kan men principieel niet tegen de 
herverdeling van grotere achterliggende percelen in kleinere bouwkavels zijn, doch enkel indien dit volledig past 
binnen de bestaande bebouwde structuur en voldoende rekening wordt gehouden met de omliggende bebouwing. 



Dit is hier evenwel niet het geval.  
e) De verdichting die met deze verkavelingswijziging beoogd wordt is namelijk te groot op die plek, in een 
binnengebied aan de rand van het dorpscentrum van Moorsel. Deze deelgemeente van Tervuren werd in het 
ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant geselecteerd als een kern-in-het-buitengebied. Qua nieuwe 
woonontwikkelingen houdt dit voornamelijk in dat ze steeds kleinschalig zouden moeten zijn en op schaal van de kern 
waartoe ze behoren. Bijkomende verdichting door middel van dense inbreidingsprojecten is hier niet op hun plaats. 
Enkel invullingsprojecten die perfect passen binnen de bestaande bebouwde structuur kunnen hier vanuit ruimtelijk 
standpunt aanvaard worden.   
Binnen het grotere bouwblok begrensd door de Oudergemse Weg, de Hulstpoellaan, de Grootveldlaan en de 
Schapenstraat bedraagt de gemiddelde woningdichtheid nu 11.7 wo/ha. De bestaande verkaveling met 6 kavels en 
een dichtheid van 10.9 wo/ha sluit hier perfect op aan. Met de beoogde verkavelingswijziging waarbij er 3 extra kavels 
gecreëerd worden zou de dichtheid op het betrokken terrein evenwel toenemen tot 16.4 wo/ha. Dit is te groot binnen 
de bestaande bebouwde context. Een invulling van een binnengebied met een duidelijk grotere dichtheid dan de 
omliggende ‘randbebouwing’ is hier stedenbouwkundig niet wenselijk.  
f) Bovendien wordt met de reservatiestrook van kavel B achter de voorziene openbare weg duidelijk de aanzet 
gegeven om ook de 2 aanpalende percelen aan de noordzijde op termijn ooit op een gelijkaardige manier verder te 
verdichten en deze toekomstige inbreiding te laten aansluiten op de nieuwe zijstraat gecreëerd met de voorliggende 
aanvraag. Een gelijkaardige verdeling en verdichting op deze aanpalende percelen zou aanleiding geven tot een 
maximalistische invulling van het betrokken binnengebied, en zoals hierboven reeds gesteld is dat hier niet echt 
verantwoord.  
g) Dat de beoogde verdichting te groot is blijkt ook uit een vergelijking in kavelgroottes. De gemiddelde grootte van 
alle bebouwde percelen langs het betrokken gedeelte van de Oudergemse Weg, meer bepaald tussen de 
Schapenstraat en de Hulstpoellaan, bedraagt ±606m². Enkel de kavels 5 en 9 hebben een gelijkaardige oppervlakte 
(607m² respectievelijk 615m²), de 3 andere kavels zijn beduidend kleiner (400m², 432m² en 530m²). Ook een 
vergelijking binnen de eigen verkaveling leert dat deze 3 kavels kleiner zijn dan de gemiddelde oppervlakte van de 4 
voorliggende kavels. De kavels 6 en 7, bestemd voor een gekoppelde woning, zijn zelfs 1a kleiner dan de bestaande 
kavels 1 tot en met 4, eveneens bestemd voor gekoppelde woningen. Dit verschil in oppervlakte voor percelen 
bestemd voor dezelfde woningtypologie is niet aanvaardbaar.  
h) Daarnaast kan de negatieve ruimtelijke impact van de beoogde verkavelingswijziging op de voorliggende kavels ook 
niet ontkend worden. Met het voorliggend ontwerp wordt wel een poging gedaan om rekening te houden met de 
voorliggende bebouwde percelen, doch niet voldoende. Zo dient de inplanting van de bouwzone op kavel 5 op 5.00m 
van de achterste perceelsgrenzen van de voorliggende kavels 1 en 2 wel echt als een minimum beschouwd te worden, 
als aansluiting van een nieuwe zijtuin op een bestaande achtertuin. Dit principe van een bouwvrije strook van min. 
5.00m zou minstens ook voorzien moeten worden op de kavel 9, doch hier neemt de afstand tot de perceelsgrens af 
van 5.50m tot 3.00m. De beperking in kroonlijsthoogte op de kavels 5 en 9 tot 4.00m is eveneens een pluspunt, doch 
ook een beperking in de concrete uitwerking van de dakverdieping, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaatsing van 
dakkapellen, dringt zich hier op. In de oorspronkelijke verkavelingsvoorschriften is bepaald dat er een beperkt volume 
met vlak dak boven de kroonlijst van de woningen in tweede bouworde (max. 3.50m) is toegestaan, maar enkel indien 
het binnen het volume blijft omschreven door een helling van maximaal 40° en op minstens 1.80m van de zijgevels.  
Deze bepaling wordt niet alleen overgenomen in de nieuwe voorschriften, maar daarnaast mag de dakruimte boven 
de tweede woonlaag ook benut worden voor slaapkamer, badkamer en dergelijke. Hierdoor zijn er toch meer 
hinderlijke inkijken vanuit de dakverdieping mogelijk op de omliggende bebouwde percelen dan bij de oorspronkelijke 
verkavelingsvergunning. Een verkavelingswijziging mag evenwel geen verslechtering zijn ten opzichte van de 
oorspronkelijke verkaveling, en dat is hier wel het geval.  
i) Uit de voorgaande beschouwingen blijkt dat de voorliggende aanvraag tot verkavelingswijziging niet verenigbaar is 
met een goede ruimtelijke ordening, in hoofdzaak omdat er hiermee een te grote verdichting wordt beoogd die niet 
past binnen de bestaande bebouwde structuur en die niet voldoende rekening houdt met de bestaande omliggende 
woningen. Dit verkavelingsontwerp geeft niet alleen aanleiding tot een maximalistische invulling van het betrokken 
terrein op zich maar geeft ook nog een aanzet voor een te dense potentiële ontwikkeling van het resterende 
binnengebied binnen het betrokken bouwblok. De ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied wordt door deze 
aanvraag overschreden, dit is niet aanvaardbaar.  
 
Conclusie  
De aanvraag komt niet in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:  
- de voorliggende aanvraag tot verkavelingswijziging is niet verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening, in 
hoofdzaak omdat er hiermee een te grote verdichting wordt beoogd die niet past binnen de bestaande bebouwde 
structuur op die plek, aan de rand van het dorpscentrum van Moorsel, en die niet voldoende rekening houdt met de 
bestaande omliggende woningen;  
 



- het feit dat 3 van de 5 ontworpen kavels beduidend kleiner zijn dan de bestaande bebouwde percelen langs de straat 
bewijst tevens dat de beoogde verdichting te groot is;  
- dit verkavelingsontwerp geeft niet alleen aanleiding tot een maximalistische invulling van het betrokken terrein op 
zich maar geeft ook nog een aanzet voor een te dense potentiële ontwikkeling van het resterende binnengebied 
binnen het betrokken bouwblok; dit is hier stedenbouwkundig niet verantwoord;  
- de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied wordt door de voorliggende verkavelingswijziging overschreden  
Dat de Deputatie op 1 oktober 2015 het advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar niet heeft gevolgd, 
en het beroep heeft verworpen, en de verkavelingsvergunning heeft verleend onder voorwaarden. Dat deze 
motivering vermeldt hetgeen volgt: 
“…  
d) Het leidt geen twijfel dat er sinds 2003, sinds de oorspronkelijke verkavelingsvergunning, anders met de ruimte 
wordt omgegaan, dat er algemeen compacter en op kleinere percelen wordt gebouwd. Verkavelingen met 
achterliggende kavels worden vandaag niet meer als een optimaal ruimtegebruik beschouwd en belemmeren in veel 
gevallen tevens de verdere ontwikkeling en invulling van binnengebieden. Vanuit stedenbouwkundig standpunt is de 
beoogde herverdeling van de 2 grotere achterliggende percelen in kleinere bouwkavels als een inbreidingsproject 
zeker te verantwoorden. Met de reservatiestrook van kavel B achter de voorziene openbare weg wordt bovendien ook 
de mogelijkheid geboden om de rest van het binnengebied eveneens in te breiden. De 2 aanpalende percelen aan de 
noordzijde kunnen namelijk op termijn ooit op een gelijkaardige manier ontwikkeld worden en aansluiten op de 
nieuwe zijstraat gecreëerd met de voorliggende aanvraag. Een optimalisatie van het betrokken binnengebied past 
volledig binnen de optiek van zuinig en ruimtelijk verantwoord ruimtegebruik.  
e) De verdichting die met deze verkavelingswijziging beoogd wordt is ook zeker niet overdreven op die plek, in het 
centrale woongebied van Moorsel. Met de 3 bijkomende kavels wordt de woningdichtheid op het betrokken terrein 
weliswaar opgedreven van 5.9 woningen/ha tot 14.9 woningen/ha, maar deze nieuwe dichtheid sluit veel meer aan bij 
de gemiddelde en gewenste woningdichtheid in deze bebouwde omgeving. Zo bedraagt de woningdichtheid binnen 
het grotere bouwblok begrensd door de Oudergemse Weg, de Hulstpoellaan, de Grootveldlaan en de Schapenstraat 
nu 11.7 woningen/ha.  
f) Het voorliggend voorstel past daarnaast ook binnen de bestaande bebouwde structuur. De typologie van halfopen 
bebouwing komt nu al voor in de onmiddellijke omgeving, onder meer op de voorliggende kavels 1 tot en met 4 en 
verder oostwaarts langs dezelfde zijde van de Oudergemse Weg, ter hoogte van de Schapenstraat. De voorgestelde 
vermenging van 3 woningen in open verband en 2 in halfopen verband is dan ook aanvaardbaar. Met oppervlaktes 
tussen 4a en 6a 15ca passen de kavels ook qua grootte binnen de bestaande omgeving. Langs weerszijden van de 
straat komen percelen voor met gelijkaardige oppervlaktes. Het ingediende verkavelingsontwerp past met andere 
woorden binnen de goede ruimtelijke ordening van de onmiddellijke omgeving.  
g) Ten slotte wordt er ook voldoende rekening gehouden met de omliggende bebouwing. De nieuwe woningen zullen 
zich richten op de nieuwe zijstraat van de Oudergemse Weg, waarbij een inplanting van 3.00m ten opzichte van de 
zijdelingse perceelsgrenzen een courant gehanteerde stedenbouwkundige regel vormt. Ten opzichte van de woningen 
gericht op de Oudergemse Weg wordt evenwel een iets grotere bouwvrije strook voorzien, als overgang tussen de 2 
types van inplantingen. Een bouwvrije strook van 5.00m kan in dergelijke gevallen als voldoende beschouwd worden 
voor een zijtuinstrook grenzend aan een achtertuinstrook. Deze afstand zou wel consequent voor beide kavels 5 en 9 
voorzien moeten worden, er is vanuit ruimtelijk standpunt geen reden om deze afstand niet te hanteren op kavel 9. Er 
zal dan ook als voorwaarde opgelegd worden om de bouwzone op kavel 9 aan te passen in functie van een zijdelingse 
bouwvrije strook van min. 5.00m.  
h) In functie van de bestaande woningen op de kavels 1 tot en met 4 wordt in het voorliggend verkavelingsontwerp de 
bouwhoogte specifiek op de aanliggende kavels 5 en 9 beperkt door een maximale kroonlijsthoogte van 4.00m vast te 
leggen. Dit wil zeggen dat op deze 2 kavels enkel woningen kunnen opgericht worden met 1 bouwlaag onder de 
kroonlijst en een eventuele dakverdieping, eigenlijk naar analogie van woningen op achterliggende kavels. Door de 
concrete inplanting in combinatie met een beperking van de bouwhoogte wordt de ruimtelijke impact naar de 
voorliggende woningen echt wel beperkt gehouden. Om dit nog bijkomend te verstrengen kan in de 
stedenbouwkundige voorschriften opgelegd worden dat enkel in de voor- en achtergevels dakkapellen mogen 
voorzien worden en niet in de zijgevels. Evengoed kan opgemerkt worden dat ook bij woningen in tweede bouworde 
op de verdieping nog vensters en/of dakkapellen kunnen voorzien worden.  
i) In toepassing op artikel 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (beoordelingsgronden) kunnen verder 
geen opmerkingen gemaakt worden inzake hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. 
Doordat de nieuwe kavels ten noordwesten van de voorliggende kavels liggen en de tuinzones van deze aanpalende 
woningen Oudergemse Weg nrs. 59-69 15m à 20m diep zijn is hier geen sprake van een belemmering van het zonlicht 
in de woningen zelf. Evenmin zijn er cultuurhistorische aspecten die wegen op de beoordeling. Inzake schaal, 
ruimtegebruik en bouwdichtheid kan herhaald worden dat het verkavelingsproject past binnen de bestaande 
bebouwde omgeving. In functie van een betere integratie binnen deze bebouwde omgeving wordt de zijdelingse 
bouwvrije strook op kavel 9 net als bij kavel 5 op min. 5.00m vastgelegd. Wat het aspect bodemreliëf betreft wordt 



een beperking van de toegelaten reliëfwijzigingen in de stedenbouwkundige voorschriften verwerkt. De bestaande 
terreingesteldheid dient namelijk maximaal gerespecteerd te worden, de architectuur van de woning dient hier 
rekening mee te houden, zodat de reliëfwijzigingen beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke in functie van de 
toegankelijkheid van de woning. Ten slotte blijft ook de impact op de mobiliteit beperkt met 5 potentiële woningen 
ten opzichte van de bestaande toestand langs de Oudergemse Weg, waar geen bijzondere parkeerdruk wordt ervaren. 
De aanvraag voorziet trouwens in de mogelijkheid voor het parkeren op de eigen kavel, meer bepaald met een garage 
binnen de bouwzone of ingewerkt in het hoofdgebouw of met een carport op de kavels 8 en 9. Daarnaast worden er 
ook 4 parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien langsheen de nieuwe zijstraat. De eventuele bijkomende parkeerdruk 
op de Oudergemse Weg door deze verkavelingswijziging met 3 bijkomende woningen blijft dan ook erg beperkt.  
De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:  
• de voorliggende aanvraag tot verkavelingswijziging is zowel bestaanbaar met de planologische bestemming van 
woongebied als verenigbaar met een goede ruimtelijke ordening;  
• dit inbreidingsproject binnen het betrokken binnengebied, met mogelijke aansluiting voor de aanpalende percelen, 
kadert volledig binnen de algemene optiek van zuinig en ruimtelijk verantwoord ruimtegebruik;  
• de beoogde verdichting met 3 bijkomende kavels langs een volwaardige zijstraat is ook geenszins overdreven binnen 
het centraal woongebied van Moorsel;  
• de grootte van de kavels evenals de vermenging van open en halfopen bebouwing passen daarnaast ook binnen de 
bestaande bebouwde structuur;  
• ten slotte wordt ook voldoende rekening gehouden met de omliggende bebouwing, in het bijzonder met de 
bestaande woningen op de kavels 1 tot en met 4, door de woningen op de kavels 5 en 9 in te planten op 5.00m van de 
zijdelingse perceelsgrens en het maximaal bouwprofiel te beperken tot 1 bouwlaag en een dakverdieping;  
• de ruimtelijke impact op de voorliggende woningen blijft beperkt en de ruimtelijke draagkracht van het betrokken 
goed wordt niet overschreden. 
BESLUIT   
2. De aanvraag Matexi Projects nv, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem inzake het wijzigen van een bestaande 
verkaveling van 2 achterliggende loten naar 5 loten met bijhorende wegenis, gelegen Oudergemse weg 63 - 63A - 65 - 
65A - 65B te Tervuren, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, perceelnummer 104c7-104d7 te vergunnen, met de 
volgende voorwaarden en lasten: 
kavel A ter grootte van ±7a 62ca wordt gratis afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein;  
de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften voor de kavels 5 tot en met 9 worden als volgt gewijzigd en/of 
aangepast:  
• 1.1.B: een complementaire bedrijvigheid als nevenbestemming wordt niet toegelaten;  
• 2.1.B.: de zuidelijke zijdelingse bouwvrije strook op kavel 9, ten opzichte van de voorliggende kavels 3 en 4, bedraagt 
minimum 5.00m;  
• 2.1.C: enkel in de voor- en achtergevel van de woningen worden dakkapellen toegelaten, met een maximum van 
2/3de van de gevelbreedte, op minstens 1.00m afstand van de randen van de gevel en met een maximale hoogte van 
1.20m;  
• 3.1: er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over de ganse kavel; in de achteruitbouwstrook mag als 
reliëfwijziging alleen het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn genormaliseerd worden tot op het vloerpeil van 
de benedenverdieping en dit enkel in functie van de inritten en toegangen; er mag geen enkele reliëfwijziging, zijnde 
afgraving of ophoging, worden uitgevoerd op minder dan 1.00m van de perceelsgrenzen; de overgangshellingen naar 
het oorspronkelijk peil dienen uitgevoerd te worden met een hellingsgraad van 30° en trappen en afritten onder het 
voorliggende straatniveau worden niet toegestaan.  
• uitgezonderd deze verkavelingswijziging met betrekking tot de kavels 5 tot en met 9 blijven alle oorspronkelijk 
goedgekeurde algemene en bijzondere stedenbouwkundige voorschriften behouden voor de kavels 1 tot en met 4;  
• de gekoppelde woningen op de kavels 6 en 7 dienen als één architecturaal geheel opgericht te worden, dit wil 
zeggen dat er gestreefd moet worden naar een harmonieus geheel door zeker minstens de kroonlijsthoogte, de 
dakvorm en al het materiaalgebruik -ook qua kleur- van de gekoppelde woningen op elkaar af te stemmen;  
• de lasten en voorwaarden gesteld in het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2015 (als bijlage 1) worden stipt 
nageleefd;  
• de voorwaarden gesteld in het advies van het agentschap voor Natuur en Bos van 26 februari 2015 (als bijlage 2) 
worden stipt nageleefd;  
• de voorwaarden gesteld in het advies van de brandweerpost van Overijse van 3 april 2015 (als bijlage 3) worden 
stipt nageleefd;  
• alle eventuele uitbreidingen van de nutsvoorzieningen vallen volledig ten laste van de aanvrager; de algemene 
reglementen van de nutsmaatschappijen worden hierbij nageleefd, evenals de offerte van Eandis van 20 februari 2015 
(als bijlage 4) en de offerte van Telenet van 18 februari 2015 (als bijlage 5); 



Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2015 het voorwerp heeft uitgemaakt van een beroep 
tot nietigverklaring bij de Raad van State. Overwegende dat de Raad van State bij arrest van 7 november 2017 de 
beslissing van 26 mei 2015 heeft vernietigd. Dat de Raad overweegt wat volgt: 
“19. Wanneer de gemeenteraad het tracé van de wegen bepaalt, oefent hij een verordenende bevoegdheid uit 
waarbij de algemeenheid van de geadresseerden vooropstaat. Het bepalen van het voornoemde tracé moet steunen 
op motieven van algemeen belang, die meer bepaald uitstaans hebben met een uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening doordacht gemeentelijk wegennet. 20. Het middel stelt de vraag aan de orde of er een rechtens 
verantwoord motief is om de strook die blijft toebehoren aan de tussenkomende partij niet op te nemen in het 
wegtracé. 21. Anders dan de verwerende partij blijkbaar aanneemt, is het de gemeenteraad niet toegestaan om zich 
bij de beoordeling van het wegtracé te beperken tot datgene wat nodig is voor de realisatie van het 
verkavelingsproject van de initiatiefnemende verkavelaar. Uit wat in randnummer 19 is gesteld volgt immers dat de 
gemeenteraad er toe gehouden is na te gaan wat de rol van de nieuwe weg zal zijn in het globale gemeentelijke 
wegennet. Daarbij kan de gemeenteraad, zoals in onderhavige zaak is gebeurd, wettig oordelen dat de weg naar een 
achter het verkavelingsterrein gelegen onbebouwd binnengebied moet leiden om voor de toekomst de optie open te 
houden dat hij dit gebied zal ontsluiten.  
22. In het bestreden besluit wordt het volgende overwogen:  
“De procedure waarbij de aanvrager de nieuwe straat op eigen kosten aanlegt en nadien kosteloos afstaat aan de 
gemeente is een standaardprocedure dewelke door de gemeente Tervuren steeds wordt toegepast bij de aanvraag 
tot verkavelingsvergunning met wegenis.”  
De in de hiervoor aangehaalde overweging beschreven procedure dient het openbaar belang omdat ze toelaat over 
privé-eigendom een nieuwe weg te realiseren, zonder dat het bestuur moet overgaan tot onteigening en tot het op 
eigen kosten aanleggen van de weg. 
23. Terecht wijzen verzoekers er op dat de gemeenteraad een tegenstrijdige houding heeft aangenomen door, 
enerzijds, de in randnummer 21 genoemde optie van de ontsluiting van het achterliggende terrein open te houden en, 
anderzijds, de strook die blijft toebehoren aan de tussenkomende partij te aanvaarden. 
24. Daar de gemeenteraad geoordeeld heeft dat het achterliggende terrein in de toekomst via de nieuwe weg kan 
ontsloten worden, kunnen de verwerende en de tussenkomende partij er niet van overtuigen dat er een motief van 
algemeen belang was om de meergenoemde strook tussen het wegtracé en de perceelgrens in eigendom van de 
verkavelaar te laten. Er blijkt geen rechtens verantwoord motief om deze strook niet op te nemen in het wegtracé. De 
bewering van de verwerende partij (randnr. 14.4) dat het financieel voordeel dat het intekenen van de 
laatstgenoemde strook voor de tussenkomende partij meebrengt “redelijk” zou zijn, is niet van aard dat te 
ontkrachten. “ 
Overwegende dat bij arrest van 19 december 2017 de Raad voor Vergunningsbetwistingen hierop is overgegaan tot 
vernietiging van de beslissing van de Deputatie van 1 oktober 2015. Overwegende dat de Raad voor Vergunnings-
betwistingen het eerste en tweede middel verwerpt, maar het derde middel gegrond acht. Overwegende dat de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat door de vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing niet enkel de 
onwettigheid van het gemeenteraadsbesluit vaststaat, maar dat de vernietiging tot gevolg dat het besluit uit de 
rechtsorde is verdwenen en moet worden geacht nooit te hebben bestaan. Dit verdwijnen van het gemeenteraads-
besluit heeft tot gevolg dat er geen voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over van de zaak van de wegen 
voorligt, terwijl dit vereist is overeenkomstig artikel 4.2.25 VCRO, zodat de bestreden beslissing om die reden zonder 
meer dient vernietigd te worden. 
 
Overwegende dat ten gevolge van het herstel van de wettigheid de gemeenteraad ertoe gehouden is zich weerom uit 
te spreken over de zaak van de wegen. Overwegende dat vervolgens de deputatie ertoe gehouden is zich weerom uit 
te spreken over het beroep dat werd ingediend tegen de verkavelingsvergunning. 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen als vergunningverlenende overheid in eerste aanleg 
een partij is bij het administratief beroep dat ingevolge het vernietigingsarrest van 19 december 2017 opnieuw 
hangende is bij de Deputatie, en overeenkomstig artikel 4.7.23 VCRO door de Deputatie wordt gehoord. Overwegende 
dat het aangewezen is dat het college standpunt inneemt over dit beroep. 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen verder overeenkomstig artikel 57, §1 van het 
gemeentedecreet de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voorbereidt, en bijgevolg aan de 
gemeenteraad kan voorstellen om een bepaalde beslissing te nemen over de zaak van de wegen. 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen vooreerst vaststelt dat het gevoerde openbaar 
onderzoek niet achterhaald is. Enerzijds dateert dit van ongeveer drie jaar geleden, en is dit nog voldoende recent. 
Anderzijds heeft de omgeving geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Eén van de aanpalende percelen aan de 
Hulstpoellaan is intussen bebouwd, maar deze bebouwing wijzigt de beoordeling niet. 
 



Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen meent dat ook de MER-screening niet achterhaald is. 
Het gaat om een project met een beperkt omvang in een omgeving die geen specifieke aandacht vergt. Noch inzake 
mobiliteit, lucht, leefomgeving, natuur, bodem, water of welk aandachtpunt ook kunnen de effecten aanzienlijk 
worden geacht in het licht van bijlage IIA en III van de project-MER richtlijn. Het voorzien van een mogelijkheid tot 
doortrekking van de verkaveling doet hieraan geen afbreuk. Enerzijds is deze doortrekking op dit ogenblik nog 
volstrekt hypothetisch en is deze nog geenszins voorgesteld, zodat de effecten hiervan nog niet als cumulatieve 
effecten moeten worden beoordeeld. Anderzijds is het duidelijk dat deze doortrekking normaal enkel aanleiding kan 
geven tot een bijkomend woonprogramma van beperkte omvang, waarvan de effecten, zelfs in combinatie met het 
thans aangevraagde project niet aanzienlijk kunnen zijn; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich verder inhoudelijk aansluit bij de hiervoor 
hernomen motivering van de verkavelingsvergunning van 15 juni 2015, zoals aangevuld en licht aangepast door de 
beslissing in beroep van de deputatie van 1 oktober 2015; dat zij zich deze motieven eigen maakt, behoudens voor 
wat betreft de verwijzingen naar de vernietigde gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2015 en de verwijzing naar het 
volgende motief: 
“Zonder vooruit te lopen op een eventuele ontwikkeling van de aanpalende percelen wordt deze optie open 
gehouden. Het voorzien van een reservatiestrook sluit een toekomstige ontwikkeling niet uit. Dergelijke aanvraag zal 
echter op dat moment dienen voorgelegd te worden aan de betrokken eigenaars en zal pas op dat moment 
oordeelkundig nagekeken kunnen worden of het al dan niet vergunbaar is.” 
 
Overwegende dat de Raad van State duidelijk stelling heeft ingenomen over het gegeven dat er geen rechtens 
verantwoord motief is om de reservatiestrook niet op te nemen in het wegtracé; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen meent dat de verkaveling en het wegenisdossier 
aanvaardbaar is onder de voorwaarden die in de eerder vernietigde beslissing van 1 oktober 2015 waren vervat, 
aangevuld met hetgeen hierna wordt vermeld. Dat het college dan ook aan de gemeenteraad voorstelt de zaak van de 
wegen goed te keuren en aan de deputatie voorstelt om de vergunning te verlenen; 
 
Overwegende dat het college daartoe, ter aanvulling van wat voorafgaat, overweegt wat volgt: 
- De aanvraag tot verkavelingswijziging bestaat uit: 
Een aanvraagformulier 
Een project-mer screeningsnota 
Een boscompensatievoorstel 
Een verantwoordingsnota 
Een motivatienota 
Foto’s 
Stedenbouwkundige voorschriften 
plannen, waaronder: 
? Plan 1/6 (omgevingsplan, liggingsplan, situatieplan, gedateerd 10/01/2014 
? Plan 2/6 (verkavelingsplannen ontworpen infrastructuur, gedateerd op 10/01/2014 en laatst aangepast op 
6/01/2015) 
? Plan 3/6 (plan nieuwe toestand, gedateerd op 10/01/2014 en laatst aangepast op 6/01/2015 
? Plan 4/6 (type dwarsprofiel en kunstwerken, gedateerd op 10/01/2014 en aangepast op 6/01/2015 
? Plan 5/6 (langsprofiel, terreinprofielen en figuratieve profieltekenen der ontworpen gebouwen, gedateerd op 
10/01/2014 en laatst aangepast op 29/01/2015 
? Plan 6/6 (terreinprofiel en dwarsprofiel, gedateerd op 10/01/2014 en aangepast op 10/12/2014 
? Plannen als titel van grondafstand gedateerd op 10/01/2014 en laatst aangepast op 6/01/2015 
? Plan voor de boscompensatie gedateerd op 10/01/2014 en aangepast op 6/01/2015. 
Ontwerp van overeenkomst met betrekking tot de openingsvoorwaarden van een nieuwe straat 
Een “Bijzonder bestek” 
Een kostenraming 
Een berekeningsnota RWA riolering 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur een ontwerp van verkavelingsovereenkomst heeft opgesteld ter vervanging 
van de door de verkavelaar voorgestelde overeenkomst; dat deze overeenkomst nadere concrete afspraken bevat 
over de uitvoering van de wegenis en de oplevering; 
 
Overwegende dat het voorgestelde tracé voorziet in een nieuwe weg, loodrecht op de Oudergemse Weg; deze weg is 
ongeveer 75 meter lang en buigt na 45 meter licht af in noordelijke richting; het tracé is 8 meter breed (waarvan 6 



meter rijweg en tweemaal één meter berm); er is voorzien in een afschuining ter hoogte van de kruising met de 
Oudergemse Weg; de weg is voorzien van een T-vormig keerpunt waar de breedte vergroot tot 17 meter (waarvan 15 
meter rijweg en tweemaal één meter berm); 
 
Overwegende dat de voorgestelde uitrusting in hoofdzaak bestaat uit een rijweg met een breedte van 6 meter, 
uitgevoerd in grijze betonstraatstenen met centrale greppel en een betonnen boordsteen, in twee naastgelegen 
zijbermen met een breedte van één meter (bestemd voor de aanleg van nutsleidingen en gazon, op de garage-inritten 
na, en deels uitgevoerd als Bio mutch mat en met bodembedekkers Lonicera nitda Moss Green). Dat het voetpad 
langsheen de Oudergemseeweg wordt afgewerkt in grijze betonstraatstenen. Dat voorzien wordt in een DWA riool in 
beton en een RWA riool in PVC met bijhorende inspectieputten in geprefabriceerd beton; dat bij de aanvraag een 
berekeningsnota is gevoegd waaruit blijkt dat de diameter van zowel de RWA-riool als die van de DWA-riool 
ruimschoots voldoet om het debiet van de verkaveling af te voeren (capaciteit RWA is 208 l/s – nodige debiet is 25 l/s 
– capaciteit DWA 59 l/s, - nodige debiet is 0,15 l/s); dat voorzien wordt in een infiltratiebekken in units van 
polypropyleen onder de rijweg, ter hoogte van de op het plan aangeduide plaats (2,4 meter breed, 21.6 meter lang en 
0,6 meter hoog); dat deze inrichting toelaat om 29,55 m³ water te stockeren en te infiltreren. Dat op de rijweg via een 
gebruik van een andere kleur van betonstraatstenen (antracietkleur) vier parkeerplaatsen zijn aangeduid, dewelke 
twee aan twee aan weerskanten van het eerste stuk van de toegangsweg zijn aangeduid. Dat het tracé licht oploopt 
naar het achterliggende terrein dat ongeveer 1,30 meter hoger ligt dan de voorliggende weg; 
 
Overwegende dat het voorgestelde tracé en uitrustingsgraad zeer uitvoerig is omschreven in de documenten die deel 
uitmaken van de verkavelingsaanvraag, en blijk geven van een doordacht en goed ontwerp; 
 
Overwegende dat de voorgestelde rijweg breder is dan die van de Oudergemse  
Weg en zeker volstaat. Dat de loodrechte aansluiting op de Oudergemseweg met de voorziene afschuining toelaat om 
de ontworpen straat veilig en comfortabel op te rijden; dat de Oudergemse Weg daar een recht verloopt heeft. 
Overwegende dat de ontworpen straat met een keerpunt geschikt is voor toegang van brandweervoertuigen en 
voertuigen voor huisvuilophaling; dat het voorgestelde materiaalgebruik kleinschalig is en de straat het karakter geeft 
van een woonerf; dat dit verantwoordt om geen afzonderlijke voetpaden aan te leggen, aangezien voetgangers 
gebruik maken van de straat; dat de voorgestelde bermen geen andere aanplantingen dan de voorgestelde 
aanplanting met gras en bodembedekkers dienen te krijgen aangezien hierin de nutsleidingen worden voorzien; 
 
Overwegende dat voorgestelde rioleringen en infilitratiebekkens volstaan; 
 
Overwegende dat het ontwerp van de wegenis is ingegeven door de wens de wegenis geschikt te maken om via een 
afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing als woonerf te worden erkend; 
 
Overwegende dat bij gebreke aan nadere aanduidingen van parkeerstroken parkeren op de rijbaan en/of berm 
toegestaan zou worden  (zie artikel 23 van de Wegcode), op voorwaarde dat een vrije doorgang van 3 meter op de 
rijbaan gegarandeerd wordt (artikel 25 van de Wegcode). Dat die mogelijkheid onder meer bestaat op de Oudergemse 
Weg zelf die smaller is dan de ontworpen wegenis. Dat het in woonstraten eerder gebruikelijk is dat bezoekers die 
geen gebruik kunnen maken van een stallingsmogelijkheden van de te bezoeken woning, hun voertuig op het 
openbaar domein achterlaten. Deze parkeermogelijkheid is bijgevolg inherent aanwezig in een woonstraat wanneer 
deze breed genoeg. Dat er in de omgeving nergens afgeboorde parkeerhavens zijn voorzien, en ook geen reden is om 
dit in deze kleinschalige verkaveling wel te doen. Overwegende dat de afbakening van parkeervlakken via een andere 
kleur er vooral toe strekt de inherent op de openbare weg aanwezige parkeermogelijkheid te ordenen; dat in een 
woonerf immers enkel mag geparkeerd worden op de plaatsen die zijn afgebakend (artikel 22bis), en er zowel rechts 
als links ten opzichte van de rijrichting mag worden geparkeerd; 
 
Overwegende dat het ontwerp voldoende ruimte voorziet om op de eigen loten parkeermogelijkheden op te  leggen, 
zodat de vier voorgestelde parkeerplaatsen als bezoekersparkeerplaatsen kunnen gelden. Dat vier 
bezoekersparkeerplaatsen voor 5 woningen ruim volstaat; dat uit een gebruik van een bezoekersparkeerplaats op de 
openbare weg geen onoverkomelijke hinder voor de omgeving voortvloeit, en deze ook niet moeten worden 
gebufferd. Dat de inplanting van de bezoekersparkeerplaatsen  op het eerste deel van de weg zorgt voor een 
asverschuiving en zorgt dat het keerpunt ten volle kan benut worden, niet enkel als keerpunt maar ook als 
ontmoetingsruimte of speelruimte, wat in een woonerf een mogelijkheid is; 
 
Overwegende dat dit wel vereist dat de functies van de kavels beperkt worden tot wonen, met uitsluiting van 
complementaire bedrijvigheid, wat een voorwaarde zal dienen te zijn van de te verlenen verkaveling; 
 



Overwegende dat het gemeentebestuur kennis heeft van de adviezen en voorstellen van de nutsmaatschappijen en 
daar geen opmerkingen bij heeft; 
 
Overwegende dat in het brandpreventieverslag van 3 april 2015 als enige opmerking werd gemaakt dat een 
bijkomende ondergrondse hydrant moet worden voorzien; 
 
Overwegende dat het verkavelingsplan horend bij de aanvraag voorziet in een lot A, dat overeenstemt met de 
voorziene wegenis. Dat dit lot A deels wordt aangeduid in witte kleur (wat volgens de legende overeenstemt met een 
rijwegverharding in grijze betonstraatstenen), deels in een grijze kleur (wat overeenstemt met een parkeerplaats in 
antracietkleurige betonstraatstenen) en deels in een gele kleur en een oranje kleur (twee types van zijberm). Dat deze 
wegenis op het einde van het aanpalende perceel 104/Z wordt gescheiden door een strook grond, die op het 
verkavelingsplan als “lot B” wordt omschreven. Overwegende dat dit lot B een oppervlakte heeft van 13 m², 10 meter 
lang is en ongeveer 1,3 meter breed. Dat de legende aangeeft dat dit een “strook grond (is) welke blijft toebehoren 
aan de verkavelaar”. Dat de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften een regeling bevatten volgens dewelke 
deze strook grond “is bestemd om later desgevallend aan de eigendom van de achterin gelegen percelen 
gekadastreerd sectie A, nrs. 104/Y en 104/Z een ontsluitingsmogelijkheid te geven op de nieuw aangelegde wegenis”, 
en dat de verkavelaar zich verbindt tot gratis grondafstand aan de gemeente, mits de eigenaars van de aanpalende 
percelen een vergoeding betalen. Dat de motivatienota stelt dat deze strook “wordt uitgesloten uit de verkaveling” en 
een functie heeft van “reservatiestrook voor de eventuele verdere ontwikkeling van de wegenis om de achtergelegen 
tuinen van de woningen nrs. 8 en 10 Schapenstraat te kunnen ontwikkelen”, waarbij wel wordt opgemerkt dat deze 
“nieuwe kavels niet gravitair kunnen aangesloten worden op de DWA- en RWA riolering van de verkaveling”; 
 
Overwegende dat het tegenstrijdig is te stellen dat deze kavel wordt “uitgesloten” uit de verkaveling, maar deze 
anderzijds uitdrukkelijk weer te geven op het verkavelingsplan binnen de grenzen van de verkaveling en voorschriften 
voor weer te geven; dat het bovendien gaat om een verkavelingswijziging; Overwegende dat het gemeentebestuur 
bijgevolg adviseert om  deze strook niet uit de verkaveling te sluiten; 
 
Overwegende dat de Raad van State duidelijk stelling heeft ingenomen over het gegeven dat er geen rechtens 
verantwoord motief is om de reservatiestrook niet op te nemen in het wegtracé; 
 
Overwegende dat het betrokken perceel aansluit op een binnengebied dat begrensd wordt door de Schapenstraat, de 
Oudegemse weg, de Hulstpoellaan en de Grootveldlaan. Dat dit gebied door het gewestplan bestemd is als 
woongebied. Dat de aan de straat gelegen percelen bebouwd werden, op één na. Dat er in het binnengebied verder 
bebouwing aanwezig is in de vorm van twee loten in open bebouwing in tweede bouworde. Dat de percelen 104/Z en 
104/Y (Schapenstraat 8 en 10) bestaan uit lange diepe percelen (+/- 140 meter). Dat beide percelen samen een 
breedte hebben van +/- 35 meter. Dat het niet ondenkbaar is dat ooit een ontwikkeling van dit gebied wordt 
voorgesteld. Dat dit de enige nog realistische ontwikkelingsmogelijkheid van dit binnengebied is. Dat een doelmatig en 
zuinig grondgebruik maakt dat deze mogelijke verdere ontwikkeling van het in woongebied gelegen binnengebied niet 
wordt gehypothekeerd. Dat het dan ook aangemoedigd wordt dat het ontwerp dermate wordt uitgetekend dat het 
doortrekken van de wegenis in de toepkomst mogelijk is, waardoor er een aansluitingsmogelijkheid ontstaat die er in 
de huidige toestand van de verkaveling niet is. Dat die aansluiting er op de juiste plaats komt, aangezien er tussen de 
aansluiting en de westelijke perceelsgrens van de percelen 104/Y en 104/Z nog een afstand zit van ongeveer 40 meter, 
zodat meerdere opties voor een eventuele verdertrekking mogelijk aanwezig zijn. Overwegende dat het 
gemeentebestuur niet kan vooruitlopen op deze verdertrekking, en hier ook geen programma voor zal bepalen. Dat 
gelet op de overblijvende oppervlakte in dit binnengebied (+/-3500 m²) enkel een kleinschalig woonprogramma van 
een beperkt aantal wooneenheden denkbaar is; dat dit verenigbaar is met het gegeven dat de wegenis als woonerf 
wordt ingericht. Dat de weg zeker geschikt is om het bijkomend verkeer van een beperkt aantal bijkomende woningen 
te dragen. Overwegende dat de ontworpen riolering alvast ruime voldoende ruimte heeft voor een bijkomende debiet 
(al kan deze niet gravitair aangesloten worden); dat het aantal parkeerplaatsen en de infiltratiecapaciteit geen 
rekening moet houden met de eventualiteit van een verdere aansluiting, aangezien deze voorziening desgevallend op 
het eigen terrein kunnen worden voorzien bij verdere ontwikkeling; 
 
Overwegende dat de strook tussen de ontworpen wegenis en de aanpalende percelen mee dient te worden 
opgenomen in het wegentracé. Dat dit veronderstelt dat aan het verkavelingsplan en de voorschriften de volgende 
wijzigingen worden aangebracht: 
- Lot B wordt geschrapt op het verkavelingsplan, en wordt mee opgenomen in lot A 
- De grond die als lot B was aangeduid krijgt dezelfde kleuraanduiding als de aangrenzende berm. 
- Deze bermzone van 2,3 m op 10  meter aan het einde van de wegenis krijgt een eigen arcering. Op het 
verkavelingsplan wordt deze zone aangeduid als: “zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis” 



- In de stedenbouwkundige voorschriften worden de voorschriften voor de “gereserveerde grondstrook lot B” 
geschrapt en vervangen door een voorschrift “voor de zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis”, 
dat luidt als volgt: Deze zone wordt aangelegd als een zijberm bestemd voor de aanleg van gazon. Ze kan ook worden 
bestemd voor de aanleg van een rijwegverharding in grijze betonstraatstenen, conform de aanpalende wegenis.  
- Aangezien de grond die voordien was gekend als lot B wordt opgenomen in lot A, wordt deze mee overgedragen aan 
de gemeente. 
 
Overwegende dat dit een beperkte planaanpassing is, zowel in omvang (13 m² op een totaal van meer dan 25 are) als 
in ruimtelijke impact (ze heeft geen impact op het uitzicht of functioneren van de verkaveling; de mogelijkheid tot 
doortrekking was immers steeds voorzien). Ze doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het leefmilieu, 
ze komt tegemoet aan enkele bemerkingen in de bezwaarschriften (waarin specifiek geklaagd werd over het feit dat 
de aanvrager eigenaar bleef van deze reservatiestrook, ook al strekten de bezwaren er in hoofdzaak toe de uitbreiding 
onmogelijk te maken) en hebben betrekking op een kennelijk bijkomstige zaak (de vergoedingsregeling voor de 
overdracht van de strook heeft geen verband met de ruimtelijke ordening, wat juist de reden is waarom het in 
eigendom houden niet mogelijk was); de wijziging vermindert enkel de rechtspositie van de aanvrager, en niet van 
derden. De wijziging is dus volstrekt in overeenstemming met alle voorwaarden van artikel 4.3.1 VCRO; 
 
Overwegende dat deze gratis grondafstand mogelijk is. Dat artikel 4.2.20., §1 VCRO, in de versie zoals deze van 
toepassing is op deze aanvraag bepaalt wat volgt: 
“Lasten kunnen ook inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de 
eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde 
ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 
Overwegende dat de zone een openbare weg, minstens groene ruimte is, en dat de gronden waarop deze worden of 
zullen worden aangelegd worden overgedragen. Overwegende dat de gratis grondafstand betrekking kan hebben op 
een dergelijke ruimte. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen van de verkaveling (tracé, uitrusting en grondafstand) goed, 
onder de volgende voorwaarden: 
• de voorwaarden gesteld in het advies van de brandweerpost van Overijse van 3 april 2015 worden stipt nageleefd;  
 
• alle uitbreidingen van de nutsvoorzieningen vallen volledig ten laste van de aanvrager; de algemene reglementen 
van de nutsmaatschappijen worden hierbij nageleefd, evenals de offerte van Eandis van 20 februari 2015  en de 
offerte van Telenet van 18 februari 2015; 
• de zaak van de wegen wordt goedgekeurd onder de strikte voorwaarde dat complementaire bedrijvigheid als 
nevenbestemming niet wordt toegelaten in de vergunning. 
• De zaak van de wegen wordt goedgekeurd onder de strikte voorwaarde van de volgende aanpassing van het 
verkavelingsplan en de verkavelingsvoorschriften 
o Lot B wordt geschrapt op het verkavelingsplan, en wordt mee opgenomen in lot A 
o De grond die als lot B was aangeduid krijgt dezelfde kleuraanduiding als de aangrenzende berm. 
o Deze bermzone van 2,3 m op 10  meter aan het einde van de wegenis krijgt een eigen arcering. Op het 
verkavelingsplan wordt deze zone aangeduid als: “zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis”  
o In de stedenbouwkundige voorschriften worden de voorschriften voor de “gereserveerde grondstrook lot B” 
geschrapt en vervangen door een voorschrift “voor de zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis”, 
dat luidt als volgt: Deze zone wordt aangelegd als een zijberm bestemd voor de aanleg van gazon. Ze kan ook worden 
bestemd voor de aanleg van een rijwegverharding in grijze betonstraatstenen, conform de aanpalende wegenis.  
o De aangepaste kavel A ter grootte van ± 7a75 ca (7a 62ca+13 a) wordt gratis afgestaan aan de gemeente om 
ingelijfd te worden in het openbaar domein. 
Artikel 2: Na goedkeuring van de zaak van de wegen door de gemeenteraad wordt aan de Deputatie voorgesteld om 
de vergunning te verlenen onder de  volgende lasten en voorwaarden. 
Een financiële waarborg ten belope van 120% van het bedrag van de kosten van de wegenwerken (120%  van 
197.258,92 euro = 236.710,70) te stellen.  
Lot B wordt geschrapt op het verkavelingsplan, en wordt mee opgenomen in lot A 
De grond die als lot B was aangeduid krijgt dezelfde kleuraanduiding als de aangrenzende berm. 



Deze bermzone van 2,3 m op 10  meter aan het einde van de wegenis krijgt een eigen arcering. Op het 
verkavelingsplan wordt deze zone aangeduid als: “zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis”  
In de stedenbouwkundige voorschriften worden de voorschriften voor de “gereserveerde grondstrook lot B” 
geschrapt en vervangen door een voorschrift “voor de zone in overdruk voor reservatie voor doortrekken wegenis”, 
dat luidt als volgt: Deze zone wordt aangelegd als een zijberm bestemd voor de aanleg van gazon. Ze kan ook worden 
bestemd voor de aanleg van een rijwegverharding in grijze betonstraatstenen, conform de aanpalende wegenis.  
De aangepaste kavel A ter grootte van ± 7a75 ca (7a 62ca+13 a) wordt gratis afgestaan aan de gemeente om ingelijfd 
te worden in het openbaar domein;  
de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften voor de kavels 5 tot en met 9 worden als volgt gewijzigd en/of 
aangepast:  
• 1.1.B: een complementaire bedrijvigheid als nevenbestemming wordt niet toegelaten;  
• 2.1.B.: de zuidelijke zijdelingse bouwvrije strook op kavel 9, ten opzichte van de voorliggende kavels 3 en 4, bedraagt 
minimum 5.00m;  
• 2.1.C: enkel in de voor- en achtergevel van de woningen worden dakkapellen toegelaten, met een maximum van 
2/3de van de gevelbreedte, op minstens 1.00m afstand van de randen van de gevel en met een maximale hoogte van 
1.20m;  
• 3.1: er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over de ganse kavel; in de achteruitbouwstrook mag als 
reliëfwijziging alleen het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn genormaliseerd worden tot op het vloerpeil van 
de benedenverdieping en dit enkel in functie van de inritten en toegangen; er mag geen enkele reliëfwijziging, zijnde 
afgraving of ophoging, worden uitgevoerd op minder dan 1.00m van de perceelsgrenzen; de overgangshellingen naar 
het oorspronkelijk peil dienen uitgevoerd te worden met een hellingsgraad van 30° en trappen en afritten onder het 
voorliggende straatniveau worden niet toegestaan.  
• uitgezonderd deze verkavelingswijziging met betrekking tot de kavels 5 tot en met 9 blijven alle oorspronkelijk 
goedgekeurde algemene en bijzondere stedenbouwkundige voorschriften behouden voor de kavels 1 tot en met 4;  
• de gekoppelde woningen op de kavels 6 en 7 dienen als één architecturaal geheel opgericht te worden, dit wil 
zeggen dat er gestreefd moet worden naar een harmonieus geheel door zeker minstens de kroonlijsthoogte, de 
dakvorm en al het materiaalgebruik -ook qua kleur- van de gekoppelde woningen op elkaar af te stemmen;  
• de voorwaarden gesteld in het advies van het agentschap voor Natuur en Bos van 26 februari 2015 worden stipt 
nageleefd;  
• de voorwaarden gesteld in het advies van de brandweerpost van Overijse van 3 april 2015 worden stipt nageleefd;  
• alle uitbreidingen van de nutsvoorzieningen vallen volledig ten laste van de aanvrager; de algemene reglementen 
van de nutsmaatschappijen worden hierbij nageleefd, evenals de offerte van Eandis van 20 februari 2015  en de 
offerte van Telenet van 18 februari 2015. 
Artikel 3: Na goedkeuring van de zaak van de wegen door de gemeenteraad en van het verlenen van de vergunning 
wordt aan de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met het ontwerp van verkavelingsovereenkomst. 

 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
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