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BEVOEGDHEID 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op grond van artikel 56 van het decreet 
over het lokaal bestuur en op grond van artikel  15 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning. 
 
JURIDISCH KADER 
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en diens uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 en diens 
uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking 
tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning en diens uitvoeringsbesluit van 24 
maart 2020. 
 
MOTIVERING 
De aanvraag ingediend door de heer Van Mol Luc, Antwerpse Heirweg 16B  - 9900 Eeklo. 
werd per beveiligde zending verzonden op 6 april 2020. 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 21 april 2020. 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein: 
EEKLO 1 AFD D 0738 W  

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad / zwemvijver gelegen te Antwerpse 
Heirweg 16B, 9900 Eeklo. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 7 mei 2020. Dit verslag omvat volgende beoordeling van de aanvraag :  
Omschrijving van de aanvraag 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
De aanvraag omvat de aanleg van een zwembad/zwemvijver in de tuin bij een woning, type open 
bebouwing, zijnde lot 4. 
Het zwembad wordt ingeplant op 10 m van de oostelijke, 8 m van de westelijke en 7 m van de 
zuidelijke perceelgrens en op 7,65 m/ 3 m van de achtergevel van de woning, heeft een 
oppervlakte van 13 m x 5 m en een diepte van 1,40 m. 

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften 
Planologische voorschriften 
De aanvraag is volgens het gewestplan Eeklo-Aalter (KB van 24 maart 1978) gelegen in een 
woongebied met landelijk karakter. 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 6.1.2.2 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt: 
De woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en 
tevens voor landbouwbedrijven. 
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De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van het PRUP 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied 
Eeklo', zoals vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 september 2009. 
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen 
de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de 
bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden 
betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van 
het van kracht zijnde gewestplan. 
De vergunningverlenende overheid dient aanvragen tot omgevingsvergunning te toetsen aan de 
geldende verkavelingsvoorschriften. In casu werd op 22 mei 1978 een verkavelingsvergunning 
verleend onder nummer 260, met een verkavelingswijziging op 3 november 2003 voor het perceel 
in kwestie. Ingevolge de wijziging van artikel 4.3.1§1 van de VCRO door het decreet van 8 
december 2017, vormen verkavelingsvoorschriften in verkavelingen ouder dan 15 jaar, echter 
niet langer een dwingende weigeringsgrond. De huidige aanvraag werd ingediend op 6 april 
2020. Op dat moment was de verkavelingsvergunning in kwestie reeds ouder dan 15 jaar zodat 
de verkavelingsvoorschriften niet langer een dwingende weigeringsgrond vormen. 
Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context 
Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, hoofdwegen 
of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of langs gewest- 
of provinciewegen. 
De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan het agentschap van het 
beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed dat belast is met de 
uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed. 
Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park 
of een bos. 
Verordeningen en andere wetgeving: /// 
Externe adviezen 
Er zijn geen adviezen vereist vanuit het decreet betreffende de omgevingsvergunning (en het 
uitvoeringsbesluit). 

Het openbaar onderzoek 
Wettelijke bepalingen 
Er werd geen openbaar onderzoek gehouden. De aanvraag valt immers niet onder de categorie 
van aanvragen die moeten openbaar gemaakt worden volgens titel 3 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit.  
Historiek van de vergunningstoestand 
Dossier 2003/283 – bouwen van een woning en bijgebouw – vergunning verleend op 1 december 
2003. 
Beschrijving van de bouwplaats en de omgeving van de aanvraag 
De bouwplaats is gelegen langs de zuidzijde van de Antwerpse Heirweg, zijnde een voldoende 
uitgeruste lokale gemeenteweg. 
De ordening van de woonzone ter hoogte van onderhavig perceel werd vastgelegd in een 
verkaveling. Het eigendom maakt als lot 4 deel uit van een door de stad goedgekeurde 
verkaveling van 22 mei 1978, met wijziging van 3 november 2003. 
Juridische beoordeling van de aanvraag 
Mer-screening 
De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 
projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (milieueffectrapport). Een MER, ontheffing of 
projectmerscreening is bijgevolg niet vereist. 
Watertoets 
De bouwplaats ligt volgens de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in een niet-
overstromingsgevoelige zone. Het voorliggend project heeft geen enkele invloed op het 
watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen schadelijk effect 
wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen te worden opgelegd. 
Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal 
waterbeleid. 
Planologische en juridische beoordeling 
De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de geldende 
verkavelingsvoorschriften. In casu werd op 22 mei 1978 een verkavelingsvergunning verleend , 
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met wijziging op 3 november 2003 voor het perceel in kwestie. Ingevolge de wijziging van artikel 
4.3.1§1 van de VCRO door het decreet van 8 december 2017, vormen verkavelingsvoorschriften 
in verkavelingen ouder dan 15 jaar, echter niet langer een dwingende weigeringsgrond. De 
aanvraag in kwestie is evenwel in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften. 
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad/zwemvijver, gelegen in een woongebied 
met landelijk karakter en is aldus in overeenstemming met de bovenvermelde bepalingen. Het 
perceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg en het ontwerp kadert naar functie en 
uitvoering in de bebouwde omgeving. Door de aanleg van het zwembad wordt de bestaande en  
grote verhardingsoppervlakte nog uitgebreid.  Hierdoor wordt de verhardingsgraad te hoog en  
wordt aldus opgelegd om een deel van het terras (thv oprit 3) uit te breken. De verharding met 
kiezels in de achterliggende tuin, gelegen in agrarisch gebied, moet eveneens verwijderd worden. 
Het voorgestelde ontwerp beantwoordt aan de gangbare normen en is aanvaardbaar. Er wordt 
voldoende afstand gehouden t.o.v. de perceelgrenzen.  
Algemene conclusie 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht 
worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met 
de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Bijgevolg kan de gevraagde 
vergunning worden verleend. 

 
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en 
schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 
 
Het college burgemeester en schepenen stemt in met de behandeling van de aanvraag door de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 7 mei 2020 en maakt ze zich eigen, met uitzondering van 
de vermeende te hoge verhardingsgraad in de tuin. Het college is van oordeel dat de aanleg van het 
zwembad de verhardingsgraad niet verhoogd in de tuin.  
 
BESLISSING 
Artikel 1 
De aanvraag ingediend door de heer Van Mol Luc inzake het aanleggen van een zwembad / 
zwemvijver, gelegen te Antwerpse Heirweg 16B, 9900 Eeklo te vergunnen. 
Artikel 2 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
Artikel 3 
Volgende voorwaarden worden opgelegd: 
Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

 de uitvoering van het aangepast plan BA_Antw.Heirweg16B_I_N_1_plan zwemvijver 
dd.28042020_vergund_O; 

 het indienen van een planaanvraag via het Kabel en Leidingen Informatie Portaal 
(www.klip.be) met het oog op het voorkomen van schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen; 

 vooraf de nodige aanvraag te doen bij de stedelijke technische dienst bij eventuele 
inname van openbaar domein tijdens de werken (oa. plaatsen container, stelling, 
bouwmaterialen) 

Artikel 4 
Volgende lasten worden opgelegd: 
Er worden geen lasten opgelegd. 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt 
onderbroken; 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige 
handelingen; 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt. 
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen. 

http://www.klip.be/
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De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar 
verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden 
toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending 
en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de 
vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als: 
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend; 
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften. 
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij 
ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, 
worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd. 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de 
termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen 
worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van 
de volgende gevallen: 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie; 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, 
vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie 
van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering 
kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting. 
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de 
kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie 
niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, 
in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van 
een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van 
klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging 
van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 
behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht 
geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin 

behouden.   
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische 
opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 

met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 

aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals 
vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De 
schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt 
gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen. 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies 

heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;  
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd 

verzocht;  
5° … 
6° de leidend ambtenaar van het Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het 
project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
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8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het 
project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:  
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing 

betekend wordt;  
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg 

stilzwijgend geweigerd wordt;  
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de 
beslissing in laatste administratieve aanleg. 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden 
voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend; 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door 
aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, 
vermeld in artikel 52. 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift 
van het beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze 
wordt ingesteld. 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar 
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale 
respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending 
vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de 
ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen. 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het 
beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 
Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter 
gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk. 
Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig 
dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld. 
De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De 
beslissing wordt ter kennis gebracht van: 
1° de beroepsindiener; 
2° de vergunningsaanvrager; 
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
4° het college van burgemeester en schepenen. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt 
van die beslissing;  
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van 
vergunningsvoorwaarden;  
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede 
lid, van het decreet van 25 april 2014.  
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve 
aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met 
een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het 
decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, 
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de 
omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het 
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opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te 
kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 

 
 

Namens het college, 
 
Meike Van Grembergen      Luc Vandevelde 
algemeen directeur       burgemeester-voorzitter 
 

 
Voor eensluidend uittreksel: 

voor de burgemeester, 
de algemeen directeur 

(artikel 279 decreet lokaal bestuur) 
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