
FORMULIER III 

VERKAVELINGSVERGUN NING 

Gemeentelijk dossiernummer. V/2013/67 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door 

ontvangen. 

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 12/11/2013, werd 
ontvangen op 12/11/2013, Het resultaat van het ontvankelijkheids- en 
voiledigheidsonderzoek werd verzonden op 18/11/2013. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 9500 Moerbeke 
(Geraardsbergen), Meirbroekstraat(Moe) 	en met als kadastrale omschrijving 
GERAARDSBERGEN 15 AFD (MOERBEKE), sectie B, nr(s) 0636C 2, 0636H 2. 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel MEIRI3ROEKSTRAAT: 1 lot 
O.B. en 1 lot H.O.B.. 

De bestemming volgens het gewestplan Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem, 
vastgesteld op datum van 30/05/1978 bij besluit van de Koning is woongebied. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

Advies gewestelijk stedenbouwkundig, ambtenaar 
Het college van burgemeester en schepenen heeft het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar ingewonnen op 16 januari 2014. Het college heeft dit advies 
nog niet ontvangen en de termijn waarbinnen de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar dit advies moet uitbrengen is verstreken, zodat aan de adviesvereiste mag 
worden voorbijgegaan. 

Openbaar onderzoek  
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 22/11/2013 tot 21/12/2013 volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend, 

Het College van Burgemeester en Schepenen motiveert zijn standpunt als volgt:  
Beschrijving van de bouwplaats. de omgeving en de aanvraag  
Het te verkavelen terrein is gelegen langs een gemeenteweg in de deelgemeente 
Moerbeke. Het terrein Is momenteel in gebruik als tuin en paait rechts aan de tuinen van 
de woningen gelegen langsheen de Edingseweg. Het perceel ligt ongeveer op hetzelfde 
niveau als de voorliggende weg. 

Beoordeling van de wettelijke bepalingen en de goede ruimtelijke ordening  
Het is de bedoeling tet terrein te verdelen In 2 kavels waarvan 1 open en 1 half-open 
bebouwing. De waning op lot 2 zal worden aangebouwd aan de bestaande woning nr. 1 
en hierbij de kroonlijsthoogte en dakhelling volgen ter hoogte van de voorgevel. Op het 
lot 1 zal een open bebouwing worden opgericht. Hierbij zal rekening worden gehouden 
met een ruime zijdelingse strook van Sm ten opzichte van de aanpalende tuinen rechts. 
Tussen de loten 1 en 2 wordt volgens het verkavelingspian een ruimte voorzien voor het 
oprichten van een garage of carport. In de tuinzone wordt slechts een beperkte berging 
voorzien zodat nog voldoende groene ruimte ter beschikking blijft. In de onmiddellijke 



omgeving komen verschillende bouwtypologieën voor. Het Ingediende voorstel sluit 
hierbij aan zodat het gunstig kan geadviseerd warden. 

Screening belanclriike milieugevolgen  
In de project-m.e.r.-screeningsnota wordt aangetoond dat de milieueffecten van het 
voorgenomen project (dat onder het.  toepassingsgebied van bijlage III van het project-
m.e.r.-besluit valt) niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten 
worden, De opmaak van een project-MER kan dus redelijkerwijze geen nieuwe of 
bijkomende gegevens bevatten over aanzienlijke milieueffecten. Derhalve is de opmaak 
van een project-MER niet nodig. 

Watertoets  
Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de 
watertoets, Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 jull 2006 (BS 31/10/2006) en 
latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De 
aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 5 van 
het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het 
bekkenbeheersplan. 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt biet in 

overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te warden dat 
geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 

BIGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE 
ZITTING VAN 24/03/2014 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan De heer DE 
CREMER Roger (voor komiteit Leonie Van den Dijck), met ais adres Astridlaan(Ove) 15 , 
B-9500 Geraardsbergen tot het verkavelen van het perceel gelegen 9500 Moerbeke 
(Geraardsbergen), Melrbroekstraat(Moe), en met als kadastrale omschrijving 
Geraardsbergen 15 Afd (Moerbeke), Sectie B, Nr(5) 0636c 2, 0636h 2, 

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden; 
- Te voldoen aan de financiële verplichtingen voor uitbreiding distributlenetten zoals 
opgelegd in de brief van 11/12/2013 van de intergein. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Intergem voor elektriciteit en aardgas, Inzake privé-
verkavelingen/sociale verkavelingen/Industriële verkavelingen, strikt na te leven. Deze 
teksten zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de genoemde distributienetbeheerder; 
zij zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder via 
www,intergem.be. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele 
andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Art, 4,7,19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen 
een ordetermljn van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het 
vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. 

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van da stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan; 

1° 	de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, §1. eerste lid; 

2° 	de toezichthoudende architect, Indien deze daarom verzoekt. 

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten 
overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde 
handelingen of de eenvoud van het dossier. 



§2. Een mededeling die te kennen geoft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van 
dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente 
onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. tje Vlaamse Regering ka n, zowel naar de inhoud als naar de 
vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van lien 
dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vernield in artikel 4.7.21, 
§2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af. 

§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt ais de aanvrager niet binnen vijfendertig dagen, le rekenen vanaf de dag 
van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep 
wordt ingesteld, geldt artikel 4.7,21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4,5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2, 
eerste lid, van het decreet van (,,.) betreffende het grond- en pandenbeteid, 

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt lijdens de duur van de 
werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning. 

Beroepsmogelijkheden 

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de 
vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden Ingesteld hij de deputatie van de provincie waarin 
de gemeente is gelegen, elj het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. 

§2. Het beroep, vernield in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 

1° 	de aanvrager van de vergunning; 

2° 	elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden 
ingevolge de bestreden beslissing; 

3° 	procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking 
overeenkomstig de statuten; 

4° 	de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens €n de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

5° 	de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies 
hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht. 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheld ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: 

1° 	voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, 
vermeld in artikel 4,7.19, §1, eerste lid, werd betekend; 

2° 	voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenhouvdtundige ambtenaar of door de adviserende 
instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de 
kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, word betekend; 

3° 	voor wat betreft het beroep Ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking. 

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheld per beveiligde zending ingediend bij de deputatie. 

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van hel beroepschrift aan de aanvrager 
van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. 
Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan 
de aanvrager en aan het college, 

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te 
zijn van het bewijs dat een dosslervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een 
stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding €s verschuldigd op rekening van de provincie. 

§6. De daartob aangewezen provinciale ambtenaar maakt eon afschrift van hot beroepschrift over aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambte naar. 

§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, 
en zulks onverwijld na de ontvangst van hat afschrift van het beroepschrift. 

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst oriniddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betokening van de 
hero epsbeslissing aan de aanvrager. 

Ufitreksel uit liet besluit van de Vteams° Regering van 24 jut! 2009 

Art, 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artIkel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en 
bevat: 

1° 	de naam, de hoedanigheid en het adres van de Indiener van het beroep, en, in voorkomend gevat, zijn 
telefoonnummer en maliadres; 

2° 	de identificatie van de bestreden beslissingen van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing; 

3° 	een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing. 



Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of 
nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroopschrift tevens een omschrijving van deze hinder 
of nadelen. 

indien de Indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vernield in artikel 4.7,21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de colteclieve belangen welke door de bestreden 
beslissing zijn bedreigd of geschaad. 

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheld. 

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager Is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke 
stedenbouvritundige ambtenaar of een adviserende Instantie, vermeld in artikel 4,7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke 
vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing. 

indien de Indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht Is legen eon stilzwijgende 
weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis ward gebracht, voegt de indiener van het beroep een 
kopte of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopte van het 
resultaat van het ontvankelijkheide. en volledigheidsonderzoek, vernield in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, ln zoverre dal beschikbaar is. 

indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of 
een adviserende Instantie, vernield in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het 
beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is. 

indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21. §2, 3°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. 

Indian de provincie vaststelt dal aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in 
staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn 
van vijftien dagen, die Ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen 
van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidl dal 
tot de onontvankelijkheid van het beroep. 

Art. 2. De Indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtulgingssiukken toevoegen die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris Ingeschreven. 

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het 
beroepschrift op grand van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het 
eigenlijke beroepschrift en de Inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet 
toegelaten Is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of Indien het formaat of de aard praktische problemen stelt. 

Verval van de vergunning 

Art. 4.0.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen werden aangelegd, of het tracé van bestaande 
gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer: 

1° 	binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot 
registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten 
aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

2° 	binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan 
tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. 

Voor de toepassing van het eerste lid: 

1° 	wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeting en de schenking, met dien verstande dal slechts één 
kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 

20 	komt de verkoop van de verkaveling In haar geheel niet in'aanmerking; 

3° 	komt állean de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking, 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met 
verkoop gelijkgesteld. 

§2. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd, of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen 
gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: 

1° 	binnen een termijn van vijl jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan lot 
de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren tasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering 
van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1; 

20 	binnen een termijn van lien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie van 
de in §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; 

3° 	binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie 
van de In §1 bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels, 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met 
verkoop gelijkgesteld. 



1 adt 

§3. Onverminderd §t en §2 vervalt een verkaveling waaraan een sociale tast, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (...) 
betreffende het grond- en pandenbeloid, is verbonden, van rechtswege Indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de 
werken niet zijn voltooid binnen de vijfjarenterrnijn, vermeld In artikel 4.1.20, §1, eerste lid, 2°, van voormeid decreet, 

§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, 
worden de termijnen van verval, vernield in §1, §2 en §3, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen warden de 
termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. 

§5. Het verval, vermeld in §1 en §2, 2° en 3°, en §3, geldt slechts len aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of 
aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§6. Onverminderd §5, kan bet verval van rechtswege niet warden tegengesteld aan personen die zich op de 
verkavelingsvergunning beroepen, indien zij kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of meer 
van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, of stedenbouwkundige of 
bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend, in zoverre doze door de hogere overheid of de rechter niet 
onrechtmatig warden bevonden. 

§7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege. 

Mededeling 

Deze gegevens kunnen warden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, 
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en oak blf de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Zo kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en 
voor wetenschappelijke doeleinden. t3 hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering 
ervan aan te vragen. 

Gedaan in bovenvermelde zitting, 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Veerle Alaert 	 _ Ido De- 
stadssecretaris 

i.o, Davina Vandenbossche 
stedenbouwkundig ambtenaar, wnd 
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