
  Gemeenteraadszitting 28 augustus 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20.30 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter;  
Jan SPOOREN, burgemeester;  
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Werner AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut KINT, Bram PETERS, 
schepenen;  
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, Bram BARTHOLOMEES, Christiane 
NEALE, Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Christine TINLOT, Francine LOOCKX, Sofie DE REYMAEKER, 
Jacques DUJARDIN, Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo TRAPPENIERS, Agnès PETERBROECK, 
raadsleden;  
Roeland DEKERK, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Benoît VALENTIN, Geoffroy de SCHAETZEN, Femke TAYMANS, Caroline SCHELLEKENS, raadsleden 

 

Openbare vergadering 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 26 juni 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; 
 
Stemming: met 22 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 26 juni 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Beleidsondersteuning & Organisatiebeheer 
 

2. Goedkeuring verkoop uit de hand van een perceeltje grond gelegen aan de Kriekenbergstraat 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het verzoek van de eigenaars van het perceel gelegen te Duisburg, aan de Kriekenbergstraat, vierde afdeling, 
wijk A nummer 56/Z; 
 
Overwegende dat voormeld perceel een hoekperceel is dat slechts voor een klein deel paalt aan de openbare weg; 
 
Overwegende dat naast het perceel een graszone ligt, met kadastraal nummer 56/B/2, die eigendom is van de 
gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat de eigenaars van het hoekperceel een deeltje van het gemeentelijk perceel wensen te verwerven 
om zo de toegang tot hun eigendom te vergemakkelijken; 
 
Overwegende dat zij bereid zijn het groene karakter van het te verwerven perceeltje te behouden; 



Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Roland Erkens op 10 maart 2018 dat in bijlage is 
gevoegd; 
 
Gelet op het schattingsverslag eveneens opgesteld door landmeter Erkens op 21 februari 2018; 
 
Overwegende dat bij een vervreemding van onroerend goed door een openbaar bestuur een openbare 
verkoopsprocedure de regel is; 
 
Overwegende dat uitzonderlijk en mits een bijzondere motivering een onderhandse procedure toegestaan is om 
reden van algemeen belang; 
 
Overwegende dat het principe van de openbare verkoop is ingegeven, enerzijds door het gelijkheidsbeginsel op grond 
waarvan iedereen de gelegenheid moet krijgen een bod te doen en individuele begunstiging wordt uitgesloten, 
anderzijds door het feit dat deze procedure de beste garantie biedt voor het verkrijgen van een goede prijs; 
 
Overwegende dat er in dit dossier afdoende motieven zijn om af te stappen van de principiële openbare verkoop om 
redenen van algemeen belang;  
 
Overwegende dat het betrokken perceeltje geen volwaardig bouwperceel is; 
 
Overwegende dat het perceeltje dan ook voor alle anderen een beperkte waarde zal hebben; dat de doelstelling die 
schuil gaat achter de principiële openbare verkoop om een zo hoog mogelijk prijs te bekomen, dus niet zal worden 
gerealiseerd bij gebrek aan andere potentiële gegadigden; 
 
Overwegende dat het betrokken perceeltje door zijn ligging daarentegen van functioneel belang is voor de eigenaars 
van het aanpalende hoekperceel; 
 
Gelet op de korte technische toelichting door Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor huisvesting; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de verkoop uit de hand goed van een perceeltje grond gelegen te Duisburg, aan de 
Kriekenbergstraat, thans gekadastreerd wijk A deel van nummer 56/B/2, met een oppervlakte van 72 centiare, voor 
de prijs van 8.000 euro, aan de eigenaars van het aanpalende perceel met kadastraal nummer 56/Z. 
Artikel 2: De gemeenteraad mandateert de burgemeester (ingevolge delegatie van zijn ondertekeningsbevoegdheid 
door de voorzitter van de gemeenteraad) en de algemeen directeur om deze verkoopakte namens de gemeente te 
ondertekenen. De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de algemeen directeur om bij het verlijden van de 
akte ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen. 
 

3. Ontwikkeling site Panquin: goedkeuring akte minnelijke schikking 

De gemeenteraad, 
 
Gelet op de aankoopakte van 22 mei 2018 waarbij de gemeente Tervuren van het Ministerie van Landsverdediging de 
site Panquin heeft verworven; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de site Panquin afgesloten op 12 april 2018 
tussen de gemeente Tervuren enerzijds en Hof van Lorreinen nv, Panquin Land nv en Panquin Construct nv anderzijds; 
 
Gelet op het proces-verbaal "Vaststelling misdrijf onroerend erfgoed" opgesteld door mevrouw Alexandra Paelinck, 
Inspecteur onroerend erfgoed op 26.05.2016 met betrekking tot de ernstige verwaarlozing van kopgebouw Ebis en de 
vleugels H en J; 
 
Overwegende dat er op zeer korte termijn herstelmaatregelen moeten uitgevoerd worden teneinde het opleggen van 
sancties te vermijden; 
 



Overwegende dat in voormelde samenwerkingsovereenkomst van 12 april 2018 werd overeengekomen dat de nv Hof 
van Lorreinen deze werkzaamheden zal uitvoeren; 
 
Overwegende dat er in samenspraak met de Inspecteur onroerend erfgoed een mondeling akkoord is gesloten met 
betrekking tot de aanpak en de timing van de uit te voeren maatregelen; Overwegende dat dit akkoord is opgenomen 
in het ontwerp van akte minnelijke schikking dat in bijlage is gevoegd; 
 
Gelet op de omstandige technische toelichting door burgemeester Jan Spooren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 7 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, Peterbroeck) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorliggende ontwerp van akte minnelijke schikking met 
betrekking tot de herstelmaatregelen uit te voeren aan de site Panquin. 
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen, in de persoon van de burgemeester bijgestaan door de 
algemeen directeur, wordt gemachtigd om namens de gemeente op te treden bij het verlijden van de akte. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - HRM 
 

4. Aanstellen van een externe dienst preventie en bescherming op het werk: goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's 

 
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 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 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 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 89, §1, 2° (de goed te keuren 
uitgave excl. btw bereikt de drempel van €750.000,00 niet), en inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke 
realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat; 
 
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 in het kader van de opdracht "Aanstellen van een externe dienst preventie en bescherming op het 
werk" een bestek met nr. 18_07 werd opgesteld door de Dienst Financiën; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 237.668,49 excl. btw of € 287.578,87 incl. 21% 
btw; 
 



Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente Tervuren de 
procedure zal voeren en in naam van OCMW Tervuren en Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT bij de gunning van de 
opdracht zal optreden; 
 
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging; 
 
Overwegende dat 3 oktober 2018 om 08.30 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in artikelnummer GBB-CBS/0112-
00/6231000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN; 
 
Gelet op de korte technische duiding door burgemeester Jan Spooren; 
 
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. 18_07 en de raming voor de opdracht "Aanstellen van 
een externe dienst preventie en bescherming op het werk", opgesteld door de Dienst Financiën. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 237.668,49 excl. btw of € 287.578,87 incl. 21% btw. 
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Art. 3: Gemeente Tervuren wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Tervuren en 
Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT bij de gunning van de opdracht op te treden. 
Art. 4: In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 
Art. 5: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
Art. 6: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 oktober 2018 om 08.30 uur. 
Art. 7: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in artikelnummer GBB-CBS/0112-00/6231000/BESTUUR/CBS/IE-
GEEN/KP-GEEN. 
 

 
Onderwerp : Omgeving en wonen 
 

5. Tweede beraadslaging over het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp rooilijnplan (herneming op vraag van Provincie) 

 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur;  
 
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 (en wijzigingen) betreffende de regeling van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;  
 
Gelet op de aanvraag van het gemeentebestuur van Tervuren voor het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 
(Moorselstraat) en bijhorend rooilijnplan;  
 
Overwegende dat het verbreden van een deel van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) bijdraagt tot het verder uitrusten 
van de Moorselstraat door later fietspaden aan te leggen; 



Overwegende dat dit niet in conflict is met het trage wegenisplan van de gemeente Tervuren; 
 
Overwegende dat het project reeds werd voorgelegd aan de Provincie Vlaams-Brabant en zij geen opmerkingen had 
over het project; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 27/11/2017 betreffende de kennisname van het dossier voor het gedeeltelijk 
verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) en het bijhorende ontwerp van rooilijnplan; 
 
Overwegende dat de voorlopige beraadslaging van het ontwerp van het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 
(Moorselstraat) en de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan door de gemeenteraad, plaatsvond in 
zitting van 19/12/2017;  
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek plaatsvond van 18/01/2018 tot en met 16/02/2018;  
 
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 geen bezwaarschriften werden ingediend; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad reeds definitief over het dossier beraadslasgde in zitting van 27/03/2018 na de 
afsluiting van het openbaar onderzoek;  
 
Overwegende dat de Provincie een opmerking heeft gemaakt dat er een schattingsverslag dient toegevoegd te 
worden aan het dossier; 
 
Gelet op de schattingsverslagen van de heer Maarten Van Eyken, landmeter-expert, te Zemst, ontvangen op 21 juni 
2018, dat de te betalen kosten voor overname werden vaststelt zoals hieronder weergegeven: 
* Inname agragisch gebied = 2€/m²; 
* Inname woongebied (niet bebouwbaar) = 50€/m2 
* Inname woongebied (bebouwd) = 200 €/m²; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Over het gedeeltelijk verbreden van buurtweg nr. 17 (Moorselstraat) 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. 
Artikel 2: Voorliggende aanvraag betreft een regularisatiedossier. De kosten werden conform het schattingsverslag 
reeds betaald aan de betrokken eigenaars. 
 

6. Goedkeuring tracé en omgevingsaanleg - OMV2018/00067 - aanvraag tot omgevingsvergunning - Burggravenhof 
fase II (Elk Zijn Huis) 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning op de percelen gelegen tussen de Peperstraat en de Vander 
Achterstraat en kadastraal gekend Tervuren, afdeling 2, sectie D, nrs. 427R, 427S, 411S2, 403N, 403M, 403F, 403P, 
403R, 431L2, 401N, 411F2, 411K2 ingediend op 30/03/2018 bij de gemeente Tervuren door Elk Zijn Huis met als adres 
Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren, strekkende tot het slopen van de bestaande constructies, het oprichten van 12 
sociale woningen, het oprichten van een woonhuis met 8 studio’s met gemeenschappelijke woon- en zorgfuncties en 
het inrichten van een ondergrondse parking; 
 
Gelet op de ligging volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 april 1977, in een 
woongebied; 



Overwegende de woongebieden zijn bestemd 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; 
 
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Omgevingsdecreet; 
 
Gelet op de gewestelijke bouwverordening van 29 april 1997 inzake wegen voor voetgangersverkeer; 
 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 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 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
 
Gelet op de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 
 
Gelet op de provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken, goedgekeurd door 
de provincieraad op 16 september 2003 en gewijzigd op 7 juni 2005 is van toepassing in de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op de provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten, 
goedgekeurd door de provincieraad op 16 september 2003 en gewijzigd op 7 juni 2005; 
 
Gelet op de gemeentelijke verordening integraal waterbeheer van 28 april 2005 is van toepassing op het grondgebied 
van de gemeente Tervuren; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 17-05-2018 tot en met 15-06-2018; 
 
Overwegende dat de eigenaars van de aanpalende percelen per aangetekende brief met postdatum 15/05/2018 in 
kennis werden gesteld van de ingediende aanvraag; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot het indienen van bezwaarschriften; 
 
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 kennis neemt van het vooradvies van het college van burgemeester en 
schepenen. Dat vooradvies luidt als volgt: 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens 
Beknopte beschrijving van de aanvraag 
De aanvraag omvat het slopen van de bestaande constructies, het oprichten van 12 sociale woningen, het oprichten 
van een woonhuis met 8 studio’s met gemeenschappelijke woon- en zorgfuncties en het inrichten van een 
ondergrondse parking. 
 
Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg 
Het perceel maakt noch deel uit van een A.P.A., noch van een B.P.A., noch van een verkaveling. 
 
Het perceel ligt volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij K.B. van 07-04-1977, in een woongebied. 
 
De woongebieden zijn bestemd 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 aaneen gebouwde 
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 bel-etagewoningen. 
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. 
 
Ruimtelijk uitvoeringsplan 
Er is voor het goed waarop de aanvraag betrekking heeft geen ruimtelijke uitvoeringsplan van toepassing. Het goed is 
gelegen buiten de perimeter van de bestemmingszones van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, zoals 
afgebakend door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en 
aanpalende open ruimte gebieden”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16-12-2011. 
 
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. 
 
Monumenten en landschappen 
Het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet voorlopig of definitief beschermd als monument, niet gelegen 
in een voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezicht, niet gelegen in een voorlopig of definitief beschermd 
landschap, niet gelegen in een erfgoedlandschap, niet gelegen in een voorlopig of definitief aangeduide ankerplaats, 
niet voorlopig of definitief beschermd als archeologische monument, niet gelegen in een voorlopig of definitief 
beschermde archeologische zone en niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
Omzendbrieven 
Niet van toepassing. 
 
2. Historiek 
Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed. 
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant: 

Overheid Referentie 
Datum 
besluit 

Vervaldatum Voorwerp 

College van 
burgemeester en 
schepenen 

2013/0058 23/07/2013 /// 

Het slopen van een bestaand pand, de nieuwbouw van 13 
grondgebonden eengezinswoningen, de nieuwbouw van 
een pand met 3 appartementen en de nieuwbouw van een 
pand met 2 gestapelde woningen + de omgevingsaanleg 
van het gehele projectgebied en het voorzien van een 
hoogspanningscabine. 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
ambtenaar 

2012/0203 13/02/2013 /// 
De aanleg van een tijdelijke parking met ontsluiting via de 
Vander Achterstraat 

 
 



3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 
Beschrijving van de plaats 
De percelen zijn gelegen tussen de Vander Achterstraat en de Peperstraat. De percelen werden gedeeltelijk ingericht 
als tijdelijke parking. 
 
Overwegende dat de onmiddellijke omgeving gekenmerkt wordt door zowel eengezinswoningen als 
meergezinswoningen, voornamelijk in gesloten bouworde, te midden van het centrum van Tervuren. 
 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
De aanvraag omvat het slopen van de bestaande constructies zodat het binnengebied verder ontwikkeld kan worden. 
 
Binnen de grenzen van het project wordt een volledig ondergrondse parkeergarage voorzien voor 39 wagens en 62 
fietsen. Enkele van deze autostaanplaatsen worden ingericht voor mindervaliden. De inrit naar de ondergrondse 
parking wordt voorzien langs de Vander Achterstraat, naast de woning met als adres Vander Achterstraat 24. Er wordt 
naast de verschillende traphallen ook één liftschacht voorzien vanuit de ondergrondse parkeerruimte naar het 
woonhuis met 8 studio’s. De traphallen, voorzien onder de sociale woningen, geven telkens uit op het binnengebied. 
 
Er worden 12 sociale woningen voorzien. Elke woning heeft een aparte tuinzone met terras en tuinberging. Op de 
gelijkvloerse verdieping worden de telkens de leefruimten en de keuken voorzien. Via een interne trap zijn de 
slaapvertrekken op de eerste verdieping toegankelijk. De woning worden afgewerkt met een groendak, voorzien van 
zonnepanelen. 
 
In het woonhuis met 8 studio’s wordt op de gelijkvloerse verdieping een ontvangstruimte, een vergaderruimte, een 
gemeenschappelijke keuken met leefruimte, een ruimte voor de begeleider en twee studio’s voorzien. Achteraan 
wordt een gemeenschappelijke tuinzone met terras ingericht. 
 
Op de eerste verdieping wordt een grote gemeenschappelijke keuken met leefruimte en inpandig terras voorzien, een 
zorgbadkamer, een technische ruimte en 3 studio’s. 
 
De tweede verdieping bevindt zich gedeeltelijk onder hellend dak en wordt gedeeltelijk afgewerkt met een plat dak. 
Ook op dit woonhuis worden zonnepanelen gelegd. Hier worden 3 studio’s voorzien en een gemeenschappelijk 
inpandig terras. 
 
Alle studio’s hebben een eigen bergruimte, badkamer, keuken, slaapruimte en leefruimte zodat de bewoners 
zelfstandig kunnen leven. Echter wordt het woonhuis eveneens gericht op het bieden van de nodige hulp en 
ondersteuning door het voorzien van een aparte ruimte voor de begeleider(s) en het creëren van een heel aantal 
gemeenschappelijke delen. De kroonlijsthoogte en de helling van het voorste dakvlak van de aanpalende buur worden 
maximaal gevolgd. 
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
/// 
 
Beschrijving van de inrichting/bedrijf 
/// 
 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar(s) 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek omwille van art. 13 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27-11-2015 tot uitvoering van het decreet van 25-04-2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het 
openbaar onderzoek vond plaats van 17/05/2018 tot en met 15/06/2018. Naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek werden er geen bezwaren ingediend. 
 
5. Adviezen 
Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
/// 
 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie 
/// 
 
 



Wettelijk verplichte adviezen op grond van artikel 4.7.16 VCRO 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan het Agentschap Onroerend Erfgoed advies gevraagd. Deze instantie 
heeft laten weten geen advies te moeten uitbrengen. 
 
Andere wettelijk verplichte adviezen  
/// 
 
Facultatieve externe adviezen 
Niets belet dat de administratieve overheid vrijblijvend het advies inwinnen van andere instanties. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan de brandweer advies gevraagd. Deze instantie heeft geen advies 
uitgebracht. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan Proximus advies gevraagd. Deze instantie heeft geen advies 
uitgebracht. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan Telenet advies gevraagd. Deze instantie heeft een advies gunstig 
uitgebracht met een offerte als bijlage. Het advies wordt integraal aan de beslissing gehecht. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening advies gevraagd. 
Deze instantie heeft een advies uitgebracht waarbij gesteld wordt dat er een uitbreiding van de moerleiding nodig is. 
Het advies wordt integraal aan de beslissing gehecht. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan Eandis advies gevraagd. Deze instantie heeft een gunstig advies 
uitgebracht met voorwaarden. Het advies wordt integraal aan de beslissing gehecht. 
 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan Toegankelijk Vlaanderen advies gevraagd. Deze instantie heeft een 
ongunstig advies uitgebracht met een aantal aandachtpunten. Het advies wordt integraal aan de beslissing gehecht. 
 
Advies van de Gemeenteraad 
In de artikelen 2 en 42 van het Gemeentedecreet zit het principe vervat naar luid waarvan de gemeenteraad beschikt 
over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang. Hieruit volgt dat de gemeenteraad 
bevoegd is om een beslissing te nemen over de aanleg van nieuwe verkeerswegen alsook de tracéwijziging, 
verbreding of opheffing ervan. Uit rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een voorafgaande beslissing van de 
gemeenteraad eveneens vereist is indien het gaat om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 
 
De aanvraag omvat de aanleg van nieuwe wegen en omgevingsaanleg die zullen overgedragen worden aan de 
gemeente. Uit wat volgt blijkt dat de gemeentelijk omgevingsambtenaar voorstelt om de aanvraag in te willigen. Als 
het college van burgemeester en schepenen dit voorstel volgt is het bijgevolg nodig om de aanvraag voor wat betreft 
de zaak van de wegen voor te leggen aan de gemeenteraad. In wat volgt neemt de gemeentelijk omgevingsambtenaar 
een standpunt in over de omgevingsaanvraag in haar geheel, met inbegrip van de zaak van de wegen. Voor wat de 
zaak van de wegen betreft geldt dit als een advies voor de gemeenteraad. 
 
Advies van de GECORO 
Luidens artikel 4.7.16, §3 kunnen het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijk 
omgevingsambtenaar 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 gemeentelijk omgevingsambtenaar hebben om een advies 
van de GECORO verzocht. De GECORO heeft evenmin op eigen initiatief advies gegeven, opmerkingen gemaakt of 
voorstellen gedaan. 
 
Interne adviezen 
De aanvraag tot omgevingsvergunning werd meermaals besproken met de dienst gemeentelijk patrimonium inzake 
aanleg van de riolering en het toekomstige openbare domein. 
 
Voor de sloop van de bestaande constructies dient de rioolaansluiting te worden opgezocht. Indien deze niet wordt 
herbruikt dient deze te worden afgesloten en dient de dienst gemeentelijk patrimonium verwittigd te worden. 



6. Project-M.E.R. 
De aanvraag betreft een project dat behoort tot de categorieën van projecten zoals vermeld in bijlage III bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10-12 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage. 
 
Uit onderzoek van de ingediende project-m.e.r.-screeningsnota blijkt dat rekening houdend met de kenmerken van 
het project en de omgeving de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn en de opmaak van een 
MER niet opportuun zijn. 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de gemeentelijk omgevingsambtenaar 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt de gemeentelijk omgevingsambtenaar tot de volgende 
beoordeling van het dossier. 
 
a) Planologische toets 
De aanvraag voldoet aan de planologische voorschriften van de gewestplanbestemming woongebied. 
 
b) Wegenis 
In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden 
dat de Peperstraat en de Vander Achterstraat voldoende uitgeruste openbare wegen zijn. De aanvraag beoogt niet de 
oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. 
 
De rooilijnplannen voor de Peperstraat en de Vander Achterstraat zijn van toepassing. 
 
c) Watertoets (decreet Integraal Waterbeleid) 
Het voorliggende project is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle 
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de 
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd 
door de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratie- en/of buffervoorziening, overeenkomstig de normen 
vastgelegd in de geldende gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Onder deze 
voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. 
 
Tevens worden de sociale woningen voorzien van een groendak. 
 
d) M.E.R.-screening 
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 (BS 29 april 2013) dient er voor de aanvraag 
een project-m.e.r.-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit). Een project-m.e.r.-screeningsnota 
volgens het modelformulier maakt deel uit van het aanvraagdossier. In deze nota zijn de mogelijke effecten van het 
project op de omgeving onderzocht en gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Bij het ontvankelijkheids- en 
volledigheidsonderzoek werd reeds vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn. Bijgevolg was de opmaak 
van een milieueffectenrapport niet vereist. 
 
e) Natuurtoets 
Natuurwetgeving 
Op grond van artikel 16 van het decreet van 21-10-1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu dient 
de bevoegde overheid er zorg voor te dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de 
vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te 
voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat op het terrein vegetaties of kleine landschapselementen voorkomen waarvoor de 
wijziging verboden is of aan een vergunning is onderworpen op grond van artikel 7 of 8 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 23-07-1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21-10-1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
 
Er zijn geen aanwijzingen van het voorkomen van beschermde dier- of plantensoorten van bijlage II of III van het 
Soortenbesluit (voor andere soorten is de bescherming ondergeschikt aan de planologische bestemming). 
 
Bos 
Niet van toepassing. 
 



f) Erfgoed-/archeologietoets 
Er is op grond van artikels 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet geen verplichting om een archeologienota 
aan het dossier toe te voegen. 
 
g) Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid) 
Het project houdt rekening met een autoluw karakter voor het binnengebied doordat de parkeermogelijkheden voor 
de bewoners ondergronds wordt voorzien. De eventuele impact zal dus beperkt blijven. 
 
h) Decreet grond- en pandenbeleid 
De gemeente Tervuren beschikt niet over een gemeentelijk reglement of verordening inzake normen voor sociaal 
woonaanbod. De gemeente zal wel in samenspraak met de projectontwikkelaar een voorrangsreglement opmaken 
voor het woonhuis met de 8 studio’s. 
 
i) Scheidingsmuren 
Burgerlijk Wetboek 
 
ART. 653. In de steden en op het platteland wordt iedere muur vermoed gemeen te zijn, wanneer hij tot scheiding dient 
tussen gebouwen, en dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen 
binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander indien er titel noch teken is van 
het tegendeel. 
 
ART. 654. Een teken dat een scheidsmuur niet gemeen is, is aanwezig wanneer het bovenste van de muur aan de ene 
kant opstaande is en loodrecht op het voetstuk, en aan de andere kant schuin afloopt; 
 
Eveneens, wanneer er zich slechts aan één zijde, hetzij een kap, hetzij stenen lijsten en karbelen bevinden, die daar bij 
het bouwen van de muur zijn geplaatst. 
 
In die gevallen wordt de muur geacht uitsluitend toe te behoren aan de eigenaar aan wiens zijde de drop is of de 
stenen karbelen en lijsten zich bevinden. 
 
ART. 655. Het herstellen en het wederopbouwen van de gemene muur komen ten laste van allen die op de muur recht 
hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders recht. 
 
ART. 656. Echter kan ieder medeëigenaar van een gemene muur zich bevrijden van de verplichting om bij te dragen tot 
het herstellen en het wederopbouwen, door zijn recht van medeëigendom te laten varen, mits de gemene muur geen 
gebouw steunt dat hem toebehoort. 
 
ART. 657. Ieder medeëigenaar mag tegen een gemene muur aanbouwen en daarin balken of ribben doen plaatsen 
door de gehele dikte van de muur, op vierenvijftig millimeter [ ... ] na, onverminderd het recht van de nabuur om de 
balk met een steekbeitel tot de helft van de muur te doen inkorten, ingeval hij zelf op die plaats balken zou willen 
steken of daar tegenaan een schoorsteen zou willen maken. 
 
ART. 658. Ieder medeëigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken; doch hij alleen moet de kosten van de 
verhoging betalen, alsook de herstellingen tot onderhoud van hetgeen zich boven de hoogte van de gemene afsluiting 
bevindt, en bovendien een vergoeding voor de last naar evenredigheid van de verhoging en volgens de waarde. 
 
ART. 659. Indien de gemene muur niet in staat is de verhoging te dragen, moet hij die de muur wil optrekken, hem op 
zijn kosten geheel opnieuw doen opbouwen en de meerdere dikte moet van de grond aan zijn kant afgenomen worden. 
 
ART. 660. De nabuur die tot de verhoging niet heeft bijgedragen, kan deze gemeen maken door de helft te betalen van 
de voor de verhoging gemaakte kosten, alsook de waarde van de helft van de grond waarvan voor de verbreding 
mocht zijn gebruik gemaakt. 
 
ART. 661. Ieder eigenaar van een erf dat paalt aan een muur, heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk 
gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de 
waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd 
is. 
 
 



ART. 662. Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, 
zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben 
doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk 
wordt gedaan. 
 
ART. 663. Een ieder kan, in de steden en voorsteden, zijn nabuur verplichten om bij te dragen tot het bouwen en 
herstellen van de afsluiting die dient tot scheiding van hun in die steden en voorsteden gelegen huizen, binnenplaatsen 
en tuinen; de hoogte van de afsluiting wordt vastgesteld volgens de bijzondere verordeningen of de vaste en erkende 
gebruiken; en, bij gebreke van gebruik of verordening, moet elke tussen naburen tot scheiding dienende muur die 
voortaan gebouwd of wederopgebouwd zal worden, een hoogte hebben van ten minste tweeëndertig decimeter [ ... ], 
de kap daarin begrepen, in de steden van vijftigduizend en meer zielen, en van zesentwintig decimeter [ ... ] in de 
andere steden. 
 
ART. 665. Wanneer men een gemene muur of een huis weder opbouwt, blijven de heersende en lijdende 
erfdienstbaarheden voortbestaan ten opzichte van de nieuwe muur of van het nieuwe huis, zonder dat zij echter 
verzwaard kunnen worden, en mits de wederopbouw geschiedt vooraleer de verjaring is verkregen. 
 
j) Milieuaspecten 
Lucht 
Niet van toepassing. 
 
Bodem- en grondwaterverontreiniging 
Niet van toepassing. 
 
Geluid en trillingen 
De sloop van de bestaande constructies dient met het nodige respect te gebeuren ten opzichte van de aangrenzende 
gebouwen en constructies. 
 
Afvalwater- en hemelwaterbeheer 
De aanvraag voldoet aan 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: 
- het hemelwater wordt verzameld in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 10.000 liter; 
- de overloop van de hemelwaterput wordt afgeleid naar een infiltratievoorziening met een minimaal buffervolume 
van 5.000 liter. 
 
De voorziene hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening en/of lozingsbegrenzer zal geplaatst worden en in 
gebruik worden genomen ten laatste zes maanden nadat het gebouw of de verharding in gebruik is genomen. 
 
Afvalstoffen 
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning werd er een sloopopvolgingsplan toegevoegd. Er werd een inventaris 
gemaakt van de asbesthoudende elementen zodat er bij de afbraak- en ruimingswerken hiermee rekening gehouden 
kan worden. 
 
Energie 
De woningen worden voorzien van zonnepanelen en afgewerkt met een groendak. 
 
Grondwater 
Niet van toepassing. 
 
Externe veiligheid 
Niet van toepassing. 
 
Interne veiligheid 
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning werd specifiek aandacht verleend aan de brandveiligheid van de woningen 
en het woonhuis met 8 studio’s. 
 
Gezondheid 
Niet van toepassing. 



Bestralingen 
Niet van toepassing. 
 
Best beschikbare technieken 
Globaal kan gesteld worden dat de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de natuur en op de mens gering zullen 
blijven. 
 
k) Goede ruimtelijke ordening 
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en 
criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en 
de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op 
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de 
doelstellingen van artikel 1.1.4;  
2° het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de 
omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de 
aandachtspunten, vermeld in 1°, in rekening brengen;Ruimtelijk rendement 
 
Het doel is om het ruimtelijk rendement te verhogen via intensivering van het ruimtegebruik, verwerving van functies, 
het hergebruik van locaties en de opvulling van een restperceel in een straat die overwegend bebouwd is. Hierdoor zal 
de noodzaak van het aansnijden van bijkomende ruimte verminderen. Dit project voldoet hieraan. 
 
Functionele inpasbaarheid 
De aanvraag voorziet de verdere invulling van het binnengebied door het oprichten van 12 sociale rijwoningen en een 
woonhuis langsheen de Vander Achterstraat bestaande uit 8 studio’s met een begeleidersruimte en de nodige 
zorgfuncties. Voorliggende aanvraag, gelegen in het centrum van Tervuren en omgeven door voornamelijk 
woongebouwen, is functioneel inpasbaar. 
 
Mobiliteitsimpact 
De impact op de plaatselijke mobiliteit zal beperkt blijven. Er wordt een beperkte toename voorzien van wagens door 
het creëren van enkele bijkomende woongelegenheden. Echter wordt er een ondergrondse parkeergarage voorzien 
en de site blijft autoluw. 
Schaal 
De schaal van het project integreert zich in de bouwvolumes van de onmiddellijke omgeving. 
 
Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
De aanvraag omvat het slopen van de bestaande constructie en het oprichten van 12 woningen en een woonhuis met 
8 studio’s. De bouwdichtheid in het binnengebied sluit aan bij deze van de omliggende straten in het centrum van 
Tervuren. 
 
Visueel-vormelijke elementen 
Het woonhuis zal qua dakhelling en kroonlijsthoogte aansluiten op de naastliggende woning. De woningen in het 
binnengebied hebben een beperkter bouwvolume en worden afgewerkt met een plat dak. 
 
Cultuurhistorische aspecten 
De nieuwe ontwikkeling doet geen afbreuk aan het karakter van het historische centrum van Tervuren. 
 
Bodemreliëf 
Het reliëf wordt niet gewijzigd in de tuinzones. Beperkte wijzigingen door het bouwen van de woningen en het 
woongebouw tot de aansluiting met het bestaande maaiveld, zijn wel toegelaten. 
 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid 
Behalve de eventuele tijdelijke hinder die de sloop-, ruimings- en bouwwerken met zich mee kunnen brengen, wordt 
er verder geen hinder verwacht. 
 
De organisatie van het werfverkeer dient in samensprak met de lokale politie en de gemeentelijke dienst mobiliteit 
bekeken te worden. 
 
 



l) Resultaten openbaar onderzoek 
Een openbaar onderzoek is vereist omwille van art. art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27-11-2015 
tot uitvoering van het decreet van 25-04-2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek werd 
gehouden van 17/05/2018 tot en met 15/06/2018. De eigenaars van de aanpalende percelen werden per 
aangetekende brief met postdatum van 15/05/2018 in kennis gesteld van de aanvraag. 
 
Er werden geen bezwaarschriften ingediend. 
 
m) Bespreking adviezen 
Het gemeentebestuur heeft op 11/05/2018 aan Toegankelijk Vlaanderen advies gevraagd. Deze instantie heeft een 
ongunstig advies uitgebracht met een aantal aandachtpunten. Het advies wordt integraal aan de beslissing gehecht. 
 
De inkomdeur van het woonhuis met 8 studio’s wordt teruggetrokken voorzien ten opzichte van de toegangsweg 
zodat de vrije draairuimte, nodig voor andersvaliden, hier gerespecteerd wordt. 
 
Wel dienen de gemaakte opmerkingen in verband met de zorgbadkamer gerespecteerd te worden. Zo dient onder 
andere de vrije draairuimte voor de deur van de zorgbadkamer gerespecteerd te worden. De zorgbadkamer dient 
tevens te worden ingericht volgens de geldende voorschriften door o.a. het voorzien van de nodige steunbeugels. 
 
Bij de indiening van de aanvraag tot omgevingsvergunning werd een bijkomende nota toegevoegd inzake 
toegankelijkheid, opgemaakt door de architect. 
 
ADVIES 
De gemeentelijke omgevingsambtenaar stelt voor om een gunstig advies te verlenen onder volgende voorwaarden: 
- het reglement betreffende de gemeentelijke belasting op inname van het openbaar domein in acht te nemen (indien 
van toepassing); 
- de normbepalingen van hoofdstuk 3 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
toegankelijkheid worden nageleefd; 
- de groenvoorzieningen opgetekend op het inplantingsplan worden aangelegd met streekeigen bomen en/of 
beplanting en dit ten laatste het eerste plantseizoen volgend op de uitvoering van de vergunde werken; 
- de richtlijnen ter bescherming van het grondwater strikt na te leven; 
- de aanbevolen kleurcode van de V.M.M. voor de buizen van de riolering te respecteren (deze is terug te vinden in de 
publicatie ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ onder punt 6.7.2 op volgende link 
http://www.vmm.be/pub/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen-1/view); 
- het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders wordt nageleefd; 
- het naleven van de verordening ‘hemelwater’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 juli 2013; 
- de bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder IVERLEK voor elektriciteit en/of aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en/of gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven (deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de 
distributienetbeheerders via www.iverlek.be onder de rubriek ‘netuitbreidingen’ en daarna ‘verkavelingen’); 
- niettegenstaande deze stedenbouwkundige vergunning moeten de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek nageleefd 
worden; 
- deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn; 
- vermits artikel 6.2.2.1.2. van VLAREM II stelt dat een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, 
afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht is op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd 
of heraangelegd in uw straat, is het raadzaam van deze werken nu reeds te overwegen. (meer informatie vindt u op 
de website van de gemeente Tervuren onder de rubriek wonen – rioolaansluitingen); 
- de aansluiting van het gebouw op de openbare riolering wordt uitsluitend uitgevoerd door de aannemer aangesteld 
door de gemeente; 
- voor de sloop van de bestaande constructies dient de rioolaansluiting te worden opgezocht. Indien deze niet 
wordt herbruikt dient deze te worden afgesloten en dient de dienst gemeentelijk patrimonium verwittigd te 
worden;  
- de gemaakte opmerkingen in het advies van Toegankelijk Vlaanderen dienen te worden nageleefd;  
- het advies van Telenet na te leven;  
- het advies van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening na te leven;  
- het advies van Eandis na te leven;  
- de organisatie van het werfverkeer dient in samensprak met de lokale politie en de gemeentelijke dienst 
mobiliteit bekeken te worden. 

http://www.vmm.be/pub/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen-1/view


Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het tracé van het openbaar domein en bijhorende wegenis en omgevingsaanleg vervat in de 
aanvraag tot omgevingsvergunning op de percelen gekend Tervuren, afdeling 2, sectie D, nrs. 427R, 427S, 411S2, 
403N, 403M, 403F, 403P, 403R, 431L2, 401N, 411F2, 411K2 , wordt goedgekeurd zoals weergegeven op de plannen 
toegevoegd aan de aanvraag tot omgevingsvergunning 2018.00067, opgemaakt door het architectenbureau Desmedt 
Architecten bvba  
Artikel 2: Het openbaar domein en bijhorende wegenis zullen worden aangelegd op kosten van de aanvragers volgens 
de richtlijnen van het college van burgemeester en schepenen en zal volgens de plannen na de definitieve oplevering 
kosteloos aan het gemeentebestuur worden overgedragen. 
 

 
Onderwerp : Onderwijs - GBS Tervuren 
 

7. Gemeentelijke basisscholen Tervuren: capaciteitsbepaling, inschrijvingsperiodes en de bepaling van de dubbele 
contingentering voor schooljaar 2019-2020 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 25 
november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht; 
 
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 3, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, 
hoofdstuk IV afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37 bis-37 duodevicies en afdeling 4 aanmeldingsprocedures 
artikel 37 undevicies,  artikel 37 vicies septies; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 21; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2017 waar de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2018-2019 
werd vastgelegd; 
 
Gelet op het overleg in de schoolraad van: 
- GBS Tervuren op 4 juni 2018 
- GBS Moorsel op 12 juni 2018 
- GBS Vossem op 7 juni 2018; 
 
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en vestigingsplaats moet bepalen; 
 
Overwegende dat een aanpassing dient te gebeuren aangaande de maximale capaciteit voor GBS Tervuren voor 
inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019; 
 
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal wordt vastgelegd voor 
zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt; 
 
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde leerlingen kan inschrijven; 
 
Overwegende dat scholen die niet gelegen zijn in een werkingsgebied van een LOP kunnen kiezen om niet met de 
dubbele contingentering te werken op voorwaarde dat ze geen leerlingen weigeren; 
 
 



Overwegende dat scholen buiten het LOP die niet onmiddellijk een capaciteitsprobleem verwachten één of meerdere 
voorrangsperiodes kunnen voorzien voor de eigenlijke inschrijvingsdatum op voorwaarde dat ze geen enkele leerling 
uit die voorrangsgroep nadien weigeren; 
 
Gelet op de korte duiding van de agendapunten 7, 8 en 9 van deze gemeenteraad door vakschepen Lut Kint; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: capaciteitsbepaling: 
§1: De capaciteit in gbS TERvuren voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 wordt vanaf 1 september 2018 
tot anders bepaald aangepast en beperkt tot volgende maximumaantallen: 
 

Geboortejaar  
GBS Tervuren 
Paardenmarktstraat 1 
3080 Tervuren  

 2016 46  

 2015  46 

 2014  44 

 2013  44 

 2012  46 

 1ste leerjaar 46  

 2de leerjaar 46  

 3de leerjaar 60  

 4de leerjaar 40  

 5de leerjaar 46 

 6de leerjaar 40 

 
§2: De capaciteit voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt vanaf 1 september 2018 tot anders bepaald 
beperkt tot volgende maximumaantallen: 
 

 Geboortejaar 
gbS TERvuren 
Paardenmarktstraat 1 
3080 Tervuren  

GBS De Fonkel 
Moorselstraat 252 
3080 Tervuren  

GBS Vossem 
Dorpsstraat 38 
3080 Vossem  

 2017  46   36   46 

 2016  46  36  46 

 2015  46   36  46 

 2014  44  36  46 

 2013  44  25  46 

 1ste leerjaar  46  36  46 

 2de leerjaar  46  36  46 

 3de leerjaar  46  40  46 

 4de leerjaar  60  36  46 

 5de leerjaar  40  28  46 

 6de leerjaar  46  40  46 

 



§3: De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de gemeentelijke website, 
afsprakennota en de website van de respectievelijke scholen. 
Artikel 2: aanmeldings-, inschrijvingsperiode en voorrangsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020: 
§1: De aanmeldingsperiode voor de leerlingen uit de voorrangsgroep broers/zussen en kinderen personeel start op 
vrijdag 1 februari 2019 en duurt tot donderdag 14 februari 2019. De inschrijvingsperiode voor deze groep start op 
vrijdag 22 februari 2019 en duurt tot en met vrijdag 22 maart 2019. 
§2: Vanaf donderdag 28 maart 2019 kunnen leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren, aangemeld worden. 
Deze periode loopt tot en met dinsdag 23 april 2019. Vanaf vrijdag 3 mei 2019 start de inschrijvingsperiode voor deze 
groep en loopt tot en met vrijdag 24 mei 2019. 
§3: Vanaf dinsdag 11 juni 2019 tot en met vrijdag 14 juni loopt de inschrijving van de opvisperiode. 
§4: De vrije inschrijvingsperiode start vanaf dinsdag 18 juni 2019. 
§5: De aanmeldings- en inschrijvingsperiodes worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website, de website van 
de respectievelijke scholen en hun afsprakennota. 
Artikel 3: dubbele contingentering: 
De dubbele contingentering bij de inschrijvingen wordt voor het schooljaar 2019-2020 als volgt vastgelegd: 

school  
% indicatorleerling 
geboortejaar 2017  

% indicatorleerling 
geboortejaar 2016   

% indicatorleerling 
 1e leerjaar 

 GBS Tervuren  13,8 %  15,8 %   15,8 % 

 GBS Moorsel  12,0 %  11,5 %   11,5 % 

 GBS Vossem  8,3 %  6,3 %   6,3 % 

Artikel 4: De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als een maximum capaciteit bereikt is.  
 

8. Gemeentelijke basisscholen Tervuren: aanpassing schoolreglement basisonderwijs 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30, 42 en 43; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies; 
 
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 
voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 
 
Gelet op het overleg in de schoolraad van: 
- GBS Tervuren op 27 augustus 2018 
- GBS Moorsel op 23 augustus 2018 
- GBS Vossem op 22 augustus 2018; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van 
het getuigschrift basisonderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in 
het basis en secundair onderwijs ; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste 
inschrijving en schoolreglement; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het 
basisonderwijs; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op 29 
augustus 2017 aan actualisatie toe is; 
 



Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de 
schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure; 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2017 wordt opgeheven. 
Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. 
Artikel 4: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord. 
 

 
Onderwerp : Onderwijs - GBS Moorsel 
 

9. Gemeentelijke basisschool De Fonkel Moorsel: aanpassing uurrooster in het arbeidsreglement basisonderwijs  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie personeelsleden van het gesubsidieerd 
onderwijs, artikel 4 §5, laatst gewijzigd bij decreet van 19 februari 2013; 
 
Gelet op het protocol van onderhandelingen van het (digitaal) afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité, gesloten 
op 18 juni 2018; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2015 over de goedkeuring van het huidig arbeidsreglement; 
 
Overwegende dat het huidig arbeidsreglement gewoon basisonderwijs aan actualisatie toe is; 
 
Overwegende dat het model van arbeidsreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 
de Vlaamse Gemeenschap als voorbeeld wordt genomen, hierbij zijn de aanduidingen in het paars de specifieke zaken 
die door GBS De Fonkel aangepast zijn; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het bestaande arbeidsreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
23 juni 2015 wordt opgeheven. 
Art. 2: Het hierbijgevoegde arbeidsreglement, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 



Raadslid Bruno Eulaerts vraagt waarom de kampioenenviering is voorzien op 12 oktober 2018 en waarom de 
raadsleden hiertoe (nog) niet zijn uitgenodigd ? 
Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor sport, antwoordt dat deze datum autonoom is vastgesteld door het 
bestuur van de sportraad.  Het is voor hem de logica zelve dat de gemeenteraadsleden op deze viering worden 
uitgenodigd, hij zal ervoor zorgen dat dit gebeurt. 

 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


