
VERKAVELING 
	

7 MAART 2019 
	

Relinn :2o44%10)112_ 
D. 00-01-4091/015/1S 

Kantoor Rechtszekerheid Turnhout I 

HEDEN ZEVEN MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Voor mij, Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie, die haar ambt 

uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor 

Mia Willemsen", met zetel te Retie, Nieuwstraat 54. 

ZIJN VERSCHENEN: 

A. "NOVUS" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, 

Scheepsdalelaan 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling 

Brugge onder het nummer 0466.286.522, BTW-nummer BE 0466.286.522. 

Opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, alsdan te 

Brugge op 7 juni 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 

juni 1999 onder nummer 990629-568, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de 

laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Astrid Dobbels te 

Ruddervoorde op 6 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad op 27 november 2017 onder nummer 17165463. 

Voornoemde vennootschap NOVUS NV wordt alhier vertegenwoordigd 

door "MODUS VIVENDI PROJECTS" Besloten Vennootschap met Beperkte 

Aansprakelijkheid, met zetel te 9990 Maldegem, Noordstraat 103, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0508.682.153, BTW-

nummer BE 0508.682.153, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Pol 

Vanden Broecke te Evergem (Ertvelde) op 21 december 2012, bekendgemaakt in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012 onder nummer 12306870, 

voor wie alhier optreedt haar statutair zaakvoerder, de heer Gurickx, Michael Etienne, 

rijksregisternummer 79.09.20-369.74, identiteitskaart nummer 592-0313874-63, 

wonende te 9990 Maldegem, Noordstraat 103, handelend als bijzonder lasthebber 

ingevolge akte van lastgeving verleden voor geassocieerd notaris Piet Denys te 

Ruddervoorde op 9 januari 2013, waarvan een afschrift gehecht is gebleven aan de akte 

verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie op 12 april 2013, overgeschreven op het 

eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 23 april 2013, onder formaliteitennummer 76-

T-23/4/2013-03697. 

B. "DE ARK" Naamloze Vennootschap met sociaal oogmerk, met 

maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 599, bouwmaatschappij tot 

nut van het algemeen, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0403.773.287, RPR 

Turnhout, erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder nummer 

129, op 3 maart 1921, welke eveneens erkend is door de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij onder nummer 129. 

Opgericht onder de benaming "Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope 

Woningen" ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx, alsdan te Turnhout op 

16 april 1921, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 en 7 mei 

1921, onder het nummer 4979, waarvan de duur verlengd werd bij akte verleden voor 

notaris Jean Dierckx, alsdan te Turnhout op 13 mei 1980, bekendgemaakt in de bijlage 

tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1980, onder nummer 1084-3, waarvan de 

statuten meermaals werden gewijzigd en laatst ingevolge akte verleden voor notaris 

Louis Dierckx te Turnhout op 19 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad op 10 juni 2015 onder nummer 15082001. 
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Alhier overeenkomstig artikel 22 van haar statuten vertegenwoordigd door 

de bestuurder en de directeur gezamenlijk, te weten: 

1. Mevrouw Pelckmans Kristel Theresia Jozef, bestuurder, geboren te 

Turnhout op 21 juli 1972, rijksregisternummer 72.07.21-010.48, identiteitskaartnummer 

592-0344278-09, wonende te 2470 Retie, Veldenstraat 20/0101, tot bestuurder 

herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering in datum van 21 mei 

2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2013, onder 

nummer 13091379; 

2. De heer Vanommeslaeghe Peter Jules Antoon Marie , algemeen directeur, 

geboren te Oudenaarde op 15 februari 1960, rijksregisternummer 60.02.15-091.54, 

identiteitskaartnummer 592-5591800-25, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Cornelis 

Mertenslaan 5, tot directeur benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur in 

datum van 12 mei 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 8 

juni 2009 onder nummer 09079335. 

Hierna verder genoemd "verkavelaars". 

Bekwaamheid van partij en  

Alle verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn om de bij 

deze akte vastgestelde rechtshandelingen te stellen en niet onderworpen te zijn aan 

enige maatregel zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling van een 

(voorlopig) bewindvoerder, enzovoort, waardoor zij de bedoelde rechtshandelingen niet 

mogen of kunnen stellen. 

Toelichting van de akte — gehele of gedeeltelijke voorlezing 

De volledige akte zal door de minuuthoudende notaris worden toegelicht, en 

het staat partijen steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even 

welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. 

Verschijners erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al 

wat voorafgaat, en verklaren inzonderheid dat hun hierboven vermelde 

identiteitsgegevens volledig en correct zijn. 

De minuuthoudende notaris deelt partijen vervolgens mee dat de akte 

integraal zal worden voorgelezen indien één van hen hierop prijs stelt, alsook indien één 

van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is 

meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. 

Hierop verklaren alle verschijners dat zij van oordeel zijn dat zij het 

ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis 

hebben genomen en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. 

Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen aangebracht worden aan het ontwerp 

van de akte, zullen steeds integraal voorgelezen worden. 

Welke verkavelaars mij, notaris, overeenkomstig de artikelen 4.2.16. § 1 en 

5.2.3. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (Besluit Vlaamse Regering de 

dato 15 mei 2009, meermaals gewijzigd), verzocht hebben de verdelingsakte op te 

stellen van de na beschreven gronden als volgt: 

A. Gronden in eigendom van NOVUS NV:  

GEMEENTE RETIE, eerste afdeling 

1. Een perceel grond gelegen 'Hulse Akkers', gekadastreerd of het geweest, 

sectie B, volgens laatst overgeschreven titel en thans volgens huidig kadaster 

gekadastreerd nummer 0117/P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 

twaalf are zevenenzestig centiare (12 a 67 ca), zijnde lot 1 van na vermeld plan. 

Nummer gereserveerde perceel identificatie: B 1127/A/P0000.  

2 



Tweede dubbel blad 

2. Een perceel grond gelegen 'Kromstraat', gekadastreerd of het geweest, 

sectie B, volgens laatst overgeschreven titel en thans volgens huidig kadaster 

gekadastreerd nummer 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 

drieëntwintig are één centiare (23 a 1 ca), zijnde lot 2 van na vermeld plan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1127/B/P0000.  

3. Een perceel grond gelegen 'Kromstraat', gekadastreerd of het geweest, 

sectie B, volgens laatst overgeschreven titel en thans volgens huidig kadaster 

gekadastreerd nummer 0114/K/P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van zes 

are (6 a), zijnde lot 3 van na vermeld plan. 

Nummer gereserveerde perceel identificatie: B 1127/C/P0000.  

4. Een perceel grond gelegen 'Kromstraat', gekadastreerd of het geweest, 

sectie B, volgens laatst overgeschreven titel en thans volgens huidig kadaster 

gekadastreerd nummer 0114/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 

vijf are tweeëndertig centiare (5 a 32 ca), zijnde lot 4 van na vermeld plan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1127/D/P0000.  

5. Een perceel grond ter streke 'Hulsche Akkers', gekadastreerd of het 

geweest, sectie B, volgens laatst overgeschreven titel en thans volgens huidig kadaster 

gekadastreerd nummer 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van 

negentien are vijfennegentig centiare (19 a 95 ca), zijnde lot 5 van na vermeld plan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1127/E/P0000.  

B. Grond in eigendom van DE ARK NV SO:  

GEMEENTE RET1E, eerste afdeling 

6. Een perceeltje grond, ter streke 'Hulse Akkers', gekadastreerd of het 

geweest, sectie B, volgens laatst overgeschreven titel onder groter geheel 

gekadastreerd nummers 107/A en 108/A en thans volgens huidig kadaster nummer 

0107/H/2/P0000, met een oppervlakte volgens huidig kadaster en recente meting van 

tien centiare (10 ca). 

Plan 

Zoals voorschreven goederen zijn opgemeten en afgebeeld op het 

splitsingsplan opgemaakt door de heer Bram Van Meulebroeck, handelend voor 

landmeterskantoor Plan2  te Herentals, op 24 augustus 2018, welk plan gehecht gebleven 

is aan een akte van verkoop door Cools Jozef en zijn echtgenote Verbeek Joanna aan 

NOVUS NV, verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie op 14 november 2018. 

Prekadastratie  

Het splitsingsplan is opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 

refertenummer 13036-10482 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Voorschreven goederen hebben een totale oppervlakte volgens meting 

van zevenenzestig are vijf centiare (67 a 5 ca), en worden verdeeld in vijftien loten, 

namelijk de loten 1 tot en met 13 als bouwgronden, lot 14 als wegenis en lot 15 als 

strook grond niet behorende tot de verkaveling, als volgt: 

LOT 1: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van drieëntwintig komma 

negenenveertig meter (23,49m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig 

kadaster gekend sectie B, nummer 0117/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van zeven are zesenzestig centiare (7 a 66 ca), zijnde lot 1 van na 

gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/A/P0000.  
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LOT 2: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummers 0117/P0000/deel en 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van twee are zesentachtig centiare (2 a 86 ca), zijnde lot 2 van na 

gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/B/P0000.  

LOT 3: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van twee 

are vijfennegentig centiare (2 a 95 ca), zijnde lot 3 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/C/P0000.  

LOT 4: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are vijf centiare (3 a 5 ca), zijnde lot 4 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/D/P0000.  

LOT 5: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are veertien centiare (3 a 14 ca), zijnde lot 5 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/E/P0000.  

LOT 6: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0115/H/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are drieëntwintig centiare (3 a 23 ca), zijnde lot 6 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/F/P0000.  

LOT 7: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummers 0115/H/P0000/deel en 0114/K/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van drie are negenentwintig centiare (3 a 29 ca), zijnde lot 7 van na 

gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/G/P0000.  

LOT 8: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummers 0114/K/P0000/deel en 0114/F1/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van drie are vijf centiare (3 a 5 ca), zijnde lot 8 van na gemeld 

splitsingsplan. 

N uni nier gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/H/P0000.  

LOT 9: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 
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nummers 0114/H/P0000/deel en 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van drie are (3 a), zijnde lot 9 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/K/P0000.  

LOT 10: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummers 0114/H/P0000/deel en 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na 

gemelde meting van drie are achtenveertig centiare (3 a 48 ca), zijnde lot 10 van na 

gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/L/P0000.  

LOT 11: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are achtenveertig centiare (3 a 48 ca), zijnde lot 11 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/M/P0000.  

LOT 12: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van negen komma vijftig meter 

(9,50m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are (3 a), zijnde lot 12 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/N/P0000.  

LOT 13: 

Een perceel bouwgrond met een breedte van tien komma dertig meter 

(10,30m) tegen een nieuw aan te leggen weg, volgens huidig kadaster gekend sectie B, 

nummer 0110/A/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van drie 

are acht centiare (3 a 8 ca), zijnde lot 13 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceel identificatie: B 1126/P/P0000.  

KAVELS NIET BEHORENDE TOT DE VERKAVELING  

LOT 14: 

Een perceel grond bestemd als nieuw aan te leggen weg, volgens huidig 

kadaster gekend sectie B, nummers 0107/H/2/P0000, 0110/A/P0000/deel, 

0114/H/P0000/deel, 0114/K/P0000/deel, 0115/H/P0000/deel en 0117/P0000/deel, met 

een oppervlakte volgens na gemelde meting van éénentwintig are tweeënzeventig 

centiare (21 a 72 ca), zijnde lot 14 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceelidentificatie: B 1126/R/P0000.  

LOT 15: 

Een perceeltje grond, volgens huidig kadaster gekend sectie B, nummer 

0117/P0000/deel, met een oppervlakte volgens na gemelde meting van acht centiare (8 

ca), zijnde lot 15 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceel identificatie: B 1126/S/P0000.  

Plan - Meting 

Zoals voorschreven goederen zijn opgemeten en respectief afgebeeld onder 

de loten 1 tot en met 15 op het verkavelingsontwerp de dato 24 mei 2017, opgemaakt 

door mevrouw Veerle Piedfort, landmeter te Westerlo, en het splitsingsplan de dato 30 

augustus 2018, opgemaakt door de heer Bram Van Meulebroeck, handelend voor 

landmeterskantoor Plan2  te Herentals. 
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Beide plannen zullen, na ne-varietur getekend door verkavelaars en mij, 

notaris, aan deze akte gehecht blijven. 

Prekadastratie  

Het splitsingsplan is opgenomen in de databank van de plannen van 

afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 

refertenummer 13036-10481 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit splitsingsplan zal - na door verkavelaars en notaris ne-varietur te zijn 

getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter 

overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing 

van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

1. Voorschreven goed sub. 1. hoort de naamloze vennootschap NOVUS toe 

om het aangekocht te hebben van Seuntjens Maria Anna Constantia Martina, ongehuwd, 

te Kasterlee, blijkens akte verleden voor notaris Ingrid Voeten te Lichtaart (Kasterlee) 

op 7 november 2018, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout I op 15 

november 2018, onder formaliteitennummer 76-T-15/11/2018-10689. 

2. Voorschreven goed sub. 2. hoort de naamloze vennootschap NOVUS toe 

om het aangekocht te hebben van Peeters Josephus Victor Elisabeth en zijn echtgenote 

Mattheussen Aloysia Maria Theresia, te Retie, blijkens akte verleden voor notaris Mia 

Willemsen te Retie op 14 november 2018, overgeschreven op het Kantoor 

Rechtszekerheid Turnhout I op 16 november 2018, onder formaliteitennummer 76-T-

16/11/2018-10718. 

3. Voorschreven goed sub. 3. hoort de naamloze vennootschap NOVUS toe 

om het aangekocht te hebben van Cools Jozef Lodewijk Leo en zijn echtgenote Verbeek 

Joanna Theodora Theresia, te Retie, blijkens akte verleden voor notaris Mia Willemsen 

te Retie op 14 november 2018, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid 

Turnhout I op 16 november 2018, onder formaliteitennummer 76-T-16/11/2018-10719. 

4. Voorschreven goed sub. 4. hoort de naamloze vennootschap NOVUS toe 

om het aangekocht te hebben van Van Looy Kris August Suzanne en Boënne Astrid 

Emilienne Marcel, te Retie, blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Lisbeth 

Michielsens te Wijnegem op 7 november 2018, overgeschreven op het Kantoor 

Rechtszekerheid Turnhout I op 13 november 2018, onder formaliteitennummer 76-T-

13/11/2018-10512. 

5. Voorschreven goed sub. 5. hoort de naamloze vennootschap NOVUS toe 

om het aangekocht te hebben van Hoskens Augustinus Joannes Julianus en zijn 

echtgenote Stessens Anna Maria Margaretha, te Retie, blijkens akte verleden voor 

notaris Mia Willemsen te Retie op 14 november 2018, overgeschreven op het Kantoor 

Rechtszekerheid Turnhout I op 16 november 2018, onder formaliteitennummer 76-T-

16/11/2018-10717. 

6. Voorschreven goed sub. 6. hoorde de coöperatieve vennootschap "de 

Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom" te Turnhout toe om het 

onder groter geheel aangekocht te hebben van de naamloze vennootschap "de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij" te Brussel, blijkens akte verleden te Turnhout voor Rony 

Moonen, commissaris bij het aankoopcomité te Antwerpen op 28 april 1997, 

overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout op 26 mei 1997, boek 3978 

nummer 16. 

Ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 12 mei 

2009, waarvan het uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 
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Staatsblad van 5 juni 2009, onder nummer 09078660, werd "de Gewestelijke 

Maatschappij voor de Kleine Landeigendom", voornoemd, overgenomen door de 

naamloze vennootschap "Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting" (thans gekend 

als "De Ark"). 

ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERPLICHTINGEN DOOR 

VORIGE TITELS OPGELEGD 

In vorige titels van eigendom zijn geen bijzondere erfdienstbaarheden en 

verplichtingen vermeld. 

VERKAVELINGS VERGUNNING 

- De naamloze vennootschap "NOVUS" heeft een aanvraag tot 

verkavelingsvergunning ingediend bij de gemeente Retie, gekend onder het 

dossiernummer V/653/00. 

- In zitting van 19 december 2017 heeft het College van Burgemeester en 

Schepenen het volgende beslist: 

"BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 

Novus NV, voor het verkavelen van een aantal eigendommen voor een 

groepswoningbouwproject van 13 loten, ingedeeld in 2 werven, mits, die ertoe 

verplicht is: 

1. De bijgaande stedenbouwkundige voorschriften na te leven; 

2. De verkavelingsreglementen van lveka na te leven; 

3. De verkavelingsreglementen van Pidpa na te leven; 

4. De bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet nageleefd warden; 

5. De voorwaarden opgelegd in het advies van de brandweer zone Kempen 

d. d. 29/6/2017 nageleefd worden; 

6. De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur 

en bos d. d. 1/8/2017 nageleefd worden: 

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid 

van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde 

compensatieformulier met nummer COMP/17/0223/AN; 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4061 m3. Voorziet de 

verkavelingsaanvraag in een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de 

vergunning tot ontbossing vervat; 

- Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient 

deel uit te maken van de verkavelingsvergunning; 

- De bosbijdrage van 17.298,75 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de 

datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning gestort te worden. 

Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbijdrage zal rechtstreeks 

door het Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning 

van kracht wordt. Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan 

heeft aan de boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan dient aan de 

verkoopakte van elk lot toegevoegd worden; 

- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn 

beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De 

bescherming heeft onder meer betrekking op nesten van de vogels en rustplaatsen van 

de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de 

periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich — voor het uitvoeren van de werken - 
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van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 

weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of kappen van 

bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als 

nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient contact opgenomen te worden met 

het Agentschap voor Natuur en Bos; 

7. De voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad bij de goedkeuring van 

het wegtracé nageleefd worden: 

• gratis grondafstand aan de gemeente van de volledige vrije en 

onbelaste eigendom binnen de ontworpen rooilijn (15m), alsmede van de weg en zijn 

aanhorigheden en de nutsvoorzieningen welke door de aanvrager dienen aangelegd te 

worden krachtens deze beslissing. De overdracht dient te geschieden bij authentieke 

akte; 

• verharding van de weg, in grijze betonklinkers, op basis van het 

dwarsprofiel zoals het voorkomt op het plan. De verharding sluit aan op de Hulse 

Akkers; 

• aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De riolering voor het 

afvalwater wordt aangesloten op het huidige stelsel van de Hulse Akkers. Het 

regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgevangen o.a. via de te graven 

infiltratiegracht (zoals voorzien op de plannen) aan te sluiten op de afwateringsgracht 

richting Kromstraat; 

• aanleg van een ondergronds laagspanningsnet, gasnet en TV.-

distributienet; 

• aanleg van een ondergronds net voor openbare verlichting, alsmede de 

installatie van de openbare verlichting zelf De te plaatsen verlichtingspalen en 

armaturen dienen van het type te zijn dat door lveka, in samenspraak met het 

gemeentebestuur, zal worden voorgeschreven; 

• aanleg van het waterleidingsnet; 

• aanleg van een onverharde groene berm en laanbeplanting in overleg 

met het gemeentebestuur. Een passend bedrag dient hiervoor in de gemeentekas te 

worden gestort; 

- De werken dienen uitgevoerd onder toezicht en naar de inzichten van de 

gemeente. Het lastenboek en de plannen voor de aanleg van de nieuwe weg dienen de 

goedkeuring van het schepencollege te bekomen. De werken dienen gerealiseerd te 

worden door een aannemer die door het schepencollege aanvaard wordt." 

- Tegen voormeld besluit van het College van Burgemeester en Schepenen 

werd door belanghebbende derden bij de deputatie beroep ingesteld. 

- Op 26 april 2018 heeft de Deputatie van de Provincie Antwerpen het 

volgende beslist: 

Het beroep van Diederik Van der Veken (belanghebbende derde), tegen het 

besluit van 19 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van 

Retie, waarbij de vergunning tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen wordt verleend, 

op een terrein, gelegen Hulse Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 117, 114 H, 107 

H2, 115H, 110 A, wordt niet ingewilligd. 

Het beroep van Kris Vaes (belanghebbende derde), tegen het besluit van 19 

december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Retie, waarbij de 

vergunning tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen wordt verleend op een terrein, 

gelegen Hulse Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 117, 114 H, 107 H 2, 115 H, 110 

A, wordt niet ingewilligd. 
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Vijfde en laatste 
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Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen, 

de voorgebrachte verkavelingsvoorschriften en onder de voorwaarden opgenomen in 

het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Retie. 

Werden gehoord tijdens de hoorzitting van 3 april 2018: Diederik Van der 

Veken en Kris Vaes (belanghebbende derden), Patrick Geuens (namens de gemeente), 

Michael Gurickx (vergunningsaanvrager) en Floris Sebreghts (advocaat namens 

vergunningsaanvrager). 

Tijdens de hoorzitting werden geen bijkomende stukken neergelegd. 

De deputatie sluit zich niet aan bij het verslag van de provinciaal 

stedenbouwkundig ambtenaar van 12 april 2018 gelet op de onderstaande motivering. 

- Voorschreven gronden vermeld onder loten 1 tot en met 13 zijn aldus 

vervat in de verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden die werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de 

gemeente Retie op 19 december 2017 en door de Deputatie van de Provincie Antwerpen 

op 26 april 2018, (dossiernummer gemeente: V/653/00). 

AANGEHECHTE DOCUMENTEN 

Aan deze akte worden gehecht - ter registratie maar niet ter overschrijving - 

om er één geheel mee uit te maken na "ne-varietur" te zijn ondertekend door partijen en 

mij, notaris: 

- De verkavelingsvergunning de dato 19 december 2017 met 

stedenbouwkundige voorschriften; 

- Grondplan aanvraag voor groepswoningbouw de dato 24 mei 2017; 

- Grondplan wegen en riolering — lengteprofielen — typedwarsprofielen de 

dato 24 mei 2017; 

- Het besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen de dato 26 april 

2018. 

Het attest, zoals bedoeld in de bepalingen van artikel 4.2.16 § 2 Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, de dato 9 januari 2019 waarbij door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Retie verklaard werd dat aan de 

voorwaarden van de verkavelingsvergunning voldaan is, blijft eveneens aan deze akte 

gehecht. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De rechtsopvolgers uit welken hoofde ook zullen zich mogen beroepen op 

alle rechten en zullen zich moeten onderwerpen aan alle verplichtingen van de 

tegenwoordige eigenaars en die nog van toepassing zijn en niet gewijzigd door de 

beslissingen van bevoegde overheden. 

Zij zullen eveneens de lasten en verplichtingen moeten in acht nemen die 

door de verkavelaars in deze worden opgelegd. 

Verplichtingen en verbodsbepalingen welke voortspruiten uit 

hiernavolgende bedingen worden opgelegd aan de rechtsopvolgers uit welken hoofde 

ook. 

ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERPLICHTINGEN NIET IN 

VORIGE TITELS VOORZIEN 

1. De voorschriften opgelegd door publieke overheden en die in de 

verkavelingsvergunning en haar bijlagen voorkomen, worden aan de verkavelaars en de 

rechtsopvolgers overeenkomstig de wet opgelegd. Zij worden in deze akte ter inlichting 

vermeld. 
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Deze voorschriften moeten door de verkavelaars en hun rechtsopvolgers 

nageleefd worden voor zover zij niet gewijzigd worden door bevoegde overheden. Deze 

voorschriften worden niet geacht te zijn vastgesteld bij overeenkomst en zijn enkel van 

bestuurlijke aard. Zij kunnen bijgevolg door de bevoegde overheden gewijzigd worden 

zonder tussenkomst van de verkavelaars of hun rechtsopvolgers en zonder verhaal tegen 
hen. 

2. De verkavelaars in deze leggen buiten het voormelde volgende 

bijzondere erfdienstbaarheden ten laste van eventuele kopers of verkrijgers van kavels, 

doch enkel voor wat betreft de loten 2 tot en met 14: 

1. Aard 

Deze voorschriften komen in aanvulling op de voorschriften van de 

openbare overheden. Zij worden contractueel bedongen door de houder van de 

verkavelingsvergunning. 

Zij vormen het zakenrechtelijk statuut van de verkaveling en zijn 

erfdienstbaarheden ten laste van de kavels van de verkaveling, en ook tot hun voordeel. 

In geval dat zou geoordeeld worden dat sommige van deze bedingen geen 

erfdienstbaarheden zouden zijn, blijven zij bestaan als persoonlijke verbintenissen. 

Zij maken integrerend deel uit van de verkoopsvoorwaarden en gelden, 

zoals de voor-schriften van de openbare overheid, door het enkele feit van het verlijden 

van de authentieke koopakte, zowel voor de eerste verwervers van de kavels als voor 

hun erfgenamen, rechtsopvolgers in welke hoedanigheid ook, voor elke titularis van een 

zakelijk recht in de verkaveling; de verbintenissen worden geacht ondeelbaar te zijn. 

Zij zullen uitgevoerd worden door de verwervers zonder dat zij evenwel de 

tussenkomst kunnen eisen van de verkavelaar tegen een eigenaar die één dezer lasten en 

voorwaarden niet zou naleven. Zij hebben eveneens geen verhaal tegen de verkavelaar 

in geval deze vrijstellingen of afwijkingen zou toestaan, in bijzondere gevallen, van 

deze lasten en voorwaarden. In geen geval kunnen zij hen hun stilzitten of gedogen 

verwijten. 

Elke akte van overdracht of aanwijzing van een zakelijk recht betreffende 

een kavel van de verkaveling, moet bevatten: 

• de uitdrukkelijke vermelding dat de verwerver een goede kennis heeft 

van het geheel van de bedingen en voorschriften in deze akte opgenomen en van de 

bijlagen, dat kopie ervan aan hem werd overhandigd en dat hij zichzelf en zijn 

rechtsopvolgers er uitdrukkelijk toe verbindt al deze bedingen stipt na te leven, daar hij 

in alle rechten en verplichtingen ervan gesubrogeerd is; 

• de verbintenis door de verwerver aanvaard om op zijn beurt, bij iedere 

latere vervreemding en in de akten die deze vaststellen, de naleving van deze bedingen 

en voorwaarden op te leggen; 

• het overnemen van deze bedingen en voorwaarden, ofwel woordelijk, 

ofwel door verwijzing naar deze of een andere eerdere overgeschreven akte waarin ze 

integraal zijn opgenomen. 

2. Wijzi2ing 

De houder van de verkavelingsvergunning behoudt zich het recht voor de 

hierna bedongen conventionele voorschriften aan te vullen, te wijzigen, of bijzondere 

afwijkingen ervan toe te staan. 

Derhalve kunnen de verwervers uit dien hoofde geen verhaal tegen de 

verkavelaar uitoefenen. 
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Zij kunnen de overtreders van deze aanvullende lasten en voorwaarden maar 

rechtstreeks, en op hun kosten, vervolgen, dan nadat de houder van de 

verkavelingsvergunning niet meer eigenaar zal zijn van enige grond in de verkaveling. 

In ieder geval zullen deze voorschriften maar van toepassing zijn voor zover 

ze in overeenstemming zijn met de voorschriften van de openbare overheden zoals deze 

voorkomen in de verkavelingsvergunning of zoals zij zouden voorkomen in een latere 

wijziging van deze vergunning, daar deze laatste voorschriften bij voorrang toegepast 

moeten worden. 

3. Opsomming 

De conventionele voorschriften luiden als volgt: 

Voor zoveel niet strijdig of dubbel gebruik met hetgeen hiervoor, legt de 

verkavelaar ook nog volgende voorwaarden op bij de verkoop van elk der 

bovenbeschreven loten: 

1. De toekomstige eigenaars van bouwgronden begrepen in bovenbedoelde 

verkaveling, zullen zich moeten onderwerpen aan alle wetten, reglementen en 

voorschriften der bevoegde overheden, evenals degene welke het Bestuur van 

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening zouden kunnen aanbelangen en welke betrekking 

zouden hebben op deze bouwgronden. 

Voor het oprichten van een woning op een lot bouwgrond zal slechts een 

stedenbouwkundige vergunning aan de toekomstige kopers kunnen worden afgeleverd 

door de bevoegde administraties na de voorlopige oplevering van de door de 

vergunningsverlenende overheid aan de verkavelaar opgelegde wegeniswerken, 

inclusief de nutsleidingen. De verkavelaar zal nooit kunnen aangesproken of vervolgd 

worden voor eender welkdanige vertraging in de uitvoering van de wegeniswerken en 

de nutsvoorzieningen, noch verplicht kunnen worden tot betaling van enige vergoeding 

voor schade of enige kosten die daaruit mogelijks voortvloeit. 

Overheidsvoorschriften voorkomende in huidige akte en haar bijlagen, 

worden aan de verkavelaars en verkrijgers van loten opgelegd overeenkomstig de wet; 

bij vermelding in deze akte of aangehechte stukken geschiedt dit louter ter inlichting. 

De toekomstige eigenaars van bouwgronden begrepen in bovenbedoelde verkaveling, 

zullen zich moeten onderwerpen aan alle wetten, reglementen en voorschriften der 

bevoegde overheden, evenals degene welke het Bestuur van Stedenbouw en Ruimtelijke 

Ordening zouden kunnen aanbelangen en welke betrekking zouden hebben op deze 

bouwgronden. Deze voorschriften worden niet geacht bij overeenkomst te zijn 

vastgesteld en kunnen bijgevolg door de bevoegde overheden éénzijdig gewijzigd 

worden, zonder verhaal tegen de verkavelaars voor de verkrijgers van loten en/of hun 

rechtsverkrijgenden. 

2. De verkavelaar heeft de verplichting aangegaan de volledige bekostiging 

op zich te nemen van de wegeniswerken, water-, en elektriciteit-, gas-, TV-

distributieleidingen en openbare verlichting. 

Voor zover deze werken niet zijn uitgevoerd, werden de nodige financiële 

waarborgen verstrekt. Het is de verkavelaar toegelaten tot de verkoop van de loten der 

verkaveling over te gaan, ten bewijze waarvan het verkoopsattest, afgeleverd door de 

gemeente op 9 januari 2019 hier wordt aangehecht. 

3. De toekomstige eigenaars kunnen geen aanspraak maken op eventuele 

terugbetalingen op infrastructuurwerken; deze komen ten goede aan de verkavelaars. De 

privatieve aansluitingen op één of meerdere voornoemde netten zijn ten laste van 

diegene die erom verzoekt. Dit geldt voor alle aansluitingen van water, elektriciteit en 
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eventueel andere aansluitingen zoals televisiedistributie, gas- of telefoonnet. Ingeval 

deze privatieve aansluiting eveneens aanleiding geeft tot terugbetaling door de 

betrokken distributiemaatschappij van enig deel der kosten van aanleg van dit net, dan 

komt dit bedrag van deze terugbetaling uitsluitend aan de verkavelaar toe. In dat geval 

verbindt de toekomstige eigenaar van enig lot van deze verkaveling er zich toe — voor 

het geval de distributiemaatschappij hem dit bedrag zou overmaken — dit bedrag 

onmiddellijk aan de verkavelaar over te maken. 

4. Alle infrastructuurwerken of aansluitingen die — naast en boven diegene 

die door de bevoegde overheid en bevoegde diensten in de verkavelingsvergunning 

werden opgelegd aan de verkavelaar of waarnaar daarin verwezen wordt — door 

dezelfde overheid of diensten zouden worden opgelegd en die betrekking hebben op alle  

loten van de verka \,e1 lig. zijn uitsluitend lastens de alsdan gekende eigenaars van de 

loten van de verkaveling; de kosten van deze werken zullen alsdan in gelijke delen 

verdeeld worden — tenzij de bevoegde overheid een andere verdeelsleutel oplegt — onder 

de loten van de verkaveling en de respectievelijke eigenaars ervan zullen deze kosten op 

eerste verzoek dienen te betalen aan wie het behoort; dit ter volledige ontlasting van de 
verkavelaar. 

Betreft het infrastructuurwerken die enkel betrekking hebben op één of 

meerdere loten van deze verkaveling — dus niet op alle — dan zijn deze kosten ervan 

lastens de alsdan gekende eigenaars van dat lot of die loten van de verkaveling waarop 

deze werken betrekking hebben; in het laatste geval zullen deze kosten daarvan alsdan 

in gelijke delen verdeeld worden — tenzij de bevoegde overheid een andere 

verdeelsleutel oplegt — onder deze loten en de respectievelijke eigenaars ervan zullen 

deze kosten op eerste verzoek daartoe dienen te betalen aan wie het behoort; dit ter 

volledige ontlasting van de verkavelaar. De toekomstige eigenaars zullen nooit enig 

recht kunnen laten gelden op enige vergoeding in verband met straat-en wegeniswerken 

lastens naburige eigenaars die uit de aangelegde straten en wegenissen enig nut zouden 

trekken. 

5. De toekomstige eigenaar van een lot kan noch vanwege de verkavelaar, 

noch van eender welke andere eigenaar van een lot der verkaveling, de aanleg — of 

mede-financiering daarvan — eisen van andere infrastructuurwerken, dan deze ingevolge 

de verkavelingsvergunning opgelegd aan de verkavelaar. 

De aansluitingen op het openbaar rioleringsnet dienen verplichtend te 

gebeuren op de daartoe voorziene wachtbuizen. Elke toekomstige eigenaar van een lot 

moet gedogen dat de eigenaar van een aanpalend perceel zijn aansluiting op het 

rioleringsnet verricht op de voor zijn perceel voorziene wachtbuis, en zelfs over het 

door hem aangekocht perceel, dit laatste evenwel alleen indien dit strikt noodzakelijk is 

om de wachtbuis te bereiken. 

De eventuele kosten voor het verplaatsen van bestaande elektriciteits — en/of 

openbare verlichtingspalen en andere nutsvoorzieningen die zich op of nabij de loten 

bevinden, zullen uitsluitend betaald en gedragen worden door de toekomstige eigenaar 

van het betrokken lot, zonder enige verhaalsmogelijkheid tegen de verkavelaar. 

6. De verkavelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor onderhavige 

verkavelingsakte aan te vullen en/of aan de verkaveling, voor de nog te verkopen loten, 

alle wijzigingen aan te brengen, welke zij nuttig of nodig acht, mits goedkeuring door 

de bevoegde instanties en mits deze wijzigingen het residentieel karakter van de 

verkaveling niet schaden en waarvoor elke toekomstige koper in de aankoopakte 
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volmacht zal verlenen met het oog op het opstellen van alle stukken en akten 

(wijzigende verkavelingsakte,...). 

De toekomstige eigenaars kunnen geen verzet laten gelden en hebben geen 

verhaal tegen de verkavelaar indien er, mits goedkeuring van de bevoegde overheid, 

wijzigingen aan het goedgekeurd verkavelingsplan worden aangebracht. 

7. Eventuele werken en kosten van nivellering, ophoging vallen ten laste 

van de 	verkrijgers van de respectievelijke loten. Het is de toekomstige eigenaars op 

de meest volstrekte wijze verboden het niveau en/of natuurlijke afwatering van een 

kavel te wijzigen ten nadele van de overblijvende gronden die deel uitmaken van de 

verkaveling. 

8. De toekomstige eigenaars moeten hun ongebouwd perceel zuiver en 

onkruidvrij houden. De nieuwe eigenaar moet op zijn verantwoordelijkheid instaan voor 

de netheid van het door hem aangekochte perceel. Hij moet ook vanaf het verlijden van 

de notariële akte instaan voor het onderhoud van zijn perceel en op zijn 

verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat het perceel vrij blijft van vuilnis in de meest 

ruime zin van het woord. Hij kan hieromtrent op geen enkele mogelijke manier de 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid afwenden naar de verkavelaar toe. 

9. Het is de toekomstige eigenaars verboden materialen of afval te leggen 

op aanpalende gronden. Tijdens de uitvoering van bouwwerken dienen alle materialen 

en/of afval op eigen grond gelegd te worden, tenzij anders luidende schriftelijke 

overeenkomst met de aanpalende eigenaars. 

10. De percelen bouwgrond in onderhavige verkaveling begrepen, 

hebben de enkele en uitsluitende bestemming van bouwgrond en zullen onder geen 

enkel voorwendsel mogen aangewend worden tot het aanleggen van uitgangen, of 

publieke wegenis, stapelplaatsen van materialen, autokerkhof, camping, sportterrein en 

dergelijke, of tot het oprichten en uitbaten van een drankslijterij, bioscoop, politiek 

lokaal, discobar of elke ongezonde, hinderende of geruchtverspreidende uitbating, op 

straf van schadeloosstelling en ontbinding der verkoping, onverminderd het recht 

hetwelk door de verkavelaar uitdrukkelijk wordt voorbehouden elke overtreding te doen 

staken door alle middelen van recht. 

Het is de toekomstige eigenaars van een kavel tevens verboden hinderende 

en/of storende voertuigen, zoals vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, caravans 

of dergelijke te parkeren op de wegen en pleinen van de verkaveling. Enkel kortstondig 

stationeren is toegelaten. 

11. Behoudens wat betreft de eventuele toegestane handelshuizen is 

het aanbrengen van publiciteit op de bouwpercelen ten strengste verboden met 

uitzondering van één plaat per perceel, aanduidende de naam en desgevallend het 

beroep van de bewoner, welke platen een maximum oppervlakte zullen mogen hebben 

van zestig vierkante decimeter. 

In het geval van handelshuizen zal de publiciteit zo sober mogelijk worden 

gehouden, teneinde het esthetisch karakter van de verkaveling niet te schaden. 

12. Teneinde het residentieel en esthetisch karakter van de 

verkaveling niet te schaden, is het de toekomstige kopers van bouwgronden verboden: 

- van buitenaf zichtbare televisie-en/of radioantennes te plaatsen of te laten 

plaatsen op de grond of op de gebouwen. In de gevallen dat het administratief is 

toegelaten om air-conditioning aan te brengen zullen slechts de allernoodzakelijkste 

onderdelen of afvoeren aangebracht worden aan de buitenkant van de woningen. Zolang 

de stand van de techniek (of de ermee samenhangende kosten) het onhaalbaar maken 
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deze installaties volledig binnen de woning te plaatsen zullen bepaalde onderdelen 

ervan (beperkt tot het minimum) dienen aangebracht te worden altijd op de minst 

hinderlijke plaats voor de overige eigenaars. De betrokken eigenaar zal zich dienen in te 

spannen om de minst hinderlijke installatie te kiezen wat betreft visuele-, geluidshinder, 
trillingen, geurhinder,... 

- motoren nutteloos te laten draaien, geluidshinder te veroorzaken door 

gebruik te maken van claxons of lawaaierige motoren en toestellen (geluidsinstallaties, 

muziekinstrumenten, mechanische toestellen,...) 

- tuinafval te stapelen, zelf op eigen grond; houtstapels met zeilen in felle 
kleuren af te dekken 

13. De kopers van een lot zijn verder verplicht hun lot af te sluiten 

volgens de stedenbouwkundige voorschriften. De afsluitingen en/of scheidingsmuurtjes 

zullen geplaatst worden op gemene grond. 

De kopers zullen de verplichting hebben aan hun gebuur de gemeenheid der 

reeds bestaande afsluitingen en/of scheidingsmuurtjes te betalen. 

De betaling der gemeenheid der afsluiting en/of scheidingsmuurtjes die de 

kopers zelf zullen plaatsen, zullen zij slechts kunnen eisen van de kopers van het 

aangrenzend lot en in elk geval nooit van de verkavelaar alhier. 

14. De verkrijgers van bouwgronden der verkaveling zullen zich 

moeten onderwerpen aan alle eventuele in voege te treden taksreglementen en 

dergelijke, welke zouden uitgevaardigd worden door de bevoegde overheden, zonder 

verhaal tegen de verkavelaar. 

15. Onderhoud wegenis/groenzone/laanbeplanting. 

Het onderhoud van de nieuw aangelegde wegenis en aanpalende groenzone 

(tussen de rooilijn en de aangelegde wegenis) zal ten laste blijven van de eigenaars van 

de aanliggende percelen tot beloop van de breedte van hun perceel en dit vanaf het 

verlijden van de notariële akte tot de definitieve overname der wegenis door de 
gemeente Retie. 

De bomen/struiken inzake de laanbeplanting kunnen uitgevoerd worden op 

de loten ten titel van erfdienstbaarheid. Dit betekent dat een privatief lot in de voortuin 

een boom kan hebben staan, waarvan de eerste aanplanting gebeurt door de verkavelaar 

op diens kosten. De toekomstige eigenaars van de respectievelijke loten dienen deze 

bomen te respecteren, te onderhouden en deze eventueel te vervangen bij het afsterven 
ervan. 

De schade aangebracht aan de uitgevoerde wegeniswerken (en aanpalende 

groenzone/laanbeplanting), onder meer ter gelegenheid van het oprichten van 

gebouwen, zal op kosten van de bouwheer moeten hersteld worden in gemeen overleg 

en met voorafgaande toestemming hetzij van de aannemer der wegeniswerken, hetzij 

van de bevoegde gemeentelijke overheden. 

Tijdens bouwwerken oprichten van gebouwen: de bouwheer-eigenaar is ten 

overstaan van de verkavelaar en de gemeente Retie verantwoordelijk voor de door hem 

aangestelde aannemers. Derhalve zal de bouwheer-eigenaar erop toezien en zal hij 

samen met de architect zijn aannemers voorafgaandelijk attent maken op de volgende 
punten: 

- De nodige voorzieningen te treffen om schade aan het openbaar domein te 

vermijden. Alle vastgestelde schade valt onherroepelijk ten laste van de bouwheer-
eigenaar van het lot. 
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- Dagelijks - bij het eind van de week - zorgen dat de openbare weg 

opgekuist wordt. Dit is vooral noodzakelijk bij aanvang van de bouwwerken 

(grondwerk, fundering,...). In het bijzonder toezien dat de greppels en rioolkolken 

proper zijn. 

- Tijdens bouwwerken is tijdelijke stockage van bouwmateriaal en materieel 

op het privatief deel toegelaten maar niet op het openbaar domein. Concreet: de 

groenzone tussen greppel en rioollijn zal dus steeds vrij zijn. Het storten van bouwzand 

en dergelijke in deze zone is ten strengste verboden (gevaar verstopping greppels en 

veiligheid verkeer). Het is verder ten allen tijde verboden beton of mortel te laten maken 

op de wegverharding. 

- De riolering in de verkaveling is een gescheiden rioleringsstelsel, de 

aannemer en de architect dienen derhalve op het bouwlot: een gescheiden (proper en 

vuil water) riolering aan te leggen. Zij dienen de nodige aandacht te besteden dat ze 

geen verkeerde aansluiting uitvoeren. 

- Het storten van beton, stabilisé of zand op de weg is ten strengste 

verboden... 

- Het reinigen van bijvoorbeeld betonmixers en dergelijke op de openbare 

weg is verboden. Het dumpen van bouwafval (bv kalk van bepleistering) in de riolering 

of op een andere plaats op de openbare weg is ten strengste verboden. 

- Bij het aansluiten van de privé-riolering op de openbare riolering dient 

erop toegezien: 

a) bij het uitgraven: de openbare riolering niet beschadigen; 

b) de aansluitput niet langdurig openlaten (om te vermijden dat grond in de 

riolering komt), de aansluiting correct uitvoeren (geen openingen ter vermijding van 

latere verzakkingen). 

Dit alles op sanctie € 25,00 (vijfentwintig euro) schadevergoeding per dag 

en per overtreding in voordeel van de verkavelaar, te rekenen vanaf de dag der feitelijke 

vaststelling van de overtreding zonder dat enige ingebrekestelling of voorafgaandelijke 

aanmaning nodig is 

16. Het is de kopers, zijn rechtsverkrijgers of rechtopvolgers verboden, 

zonder schriftelijke machtiging van de verkavelaar, op straf van geldboete van € 250 per 

dag en per overtreding in voordeel van de verkavelaar, te rekenen vanaf de dag der 

feitelijke vaststelling van de overtreding zonder dat enige ingebrekestelling of 

voorafgaandelijke aanmaning nodig is: 

- een modelwoning, verkoopbureau en/of kijkwoning, toegankelijk voor 

het publiek, te bouwen of te laten bouwen op één of meerdere loten der verkaveling 

- één of meerdere publiciteitsborden van om het even welke grootte en/of 

afmetingen te plaatsen of te laten plaatsen op één of meerdere loten der verkaveling, in 

of rond de eventueel gebouwde woning, en zichtbaar vanaf de vroeger bestaande 

openbare wegenis en de nieuw aangelegde wegenis der verkaveling. 

- borden te plaatsen van andere firma's / bouwfirma's in de verkaveling 

zolang de verkavelaar nog gronden te koop aanbiedt in deze verkaveling. 

De verkrijgers van bouwgronden der verkaveling zullen verplicht zijn alle 

reservoirs of tanks dienende onder meer voor de verwarmingsinstallatie, ondergronds te 

plaatsen. Bij niet-nakoming van deze verplichting zal benevens de gedwongen afbraak 

schadevergoeding kunnen geëist worden, forfaitair geraamd op € 500,00 (vijfhonderd 

euro) per overtreding in voordeel van de verkavelaar, te rekenen vanaf de dag der 
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feitelijke vaststelling van de overtreding zonder dat enige ingebrekestelling of 
voorafgaandelijke aanmaning nodig is 

17. Mits de voorafgaande toelating van de bevoegde overheden, zal 

het de verkrijgers van bouwgronden der verkaveling toegelaten zijn twee of meer 

percelen samen te voegen,om een enkele woning op te richten zonder dat deze 

samenvoeging als een wijziging van de verkaveling zal kunnen aanzien worden, en mits 

het gaat om volledig oorspronkelijk voorziene bouwpercelen. 

18. De kopers van de loten moeten zelf instaan en op hun kosten de 

oprit en toegang tot hun lot aanleggen en uitvoeren volgens de voorschriften vastgelegd 

door de overheid. Het eventueel verplaatsen van de opritten valt volledig ten laste van 
de kopers. 

20. De toekomstige kopers zullen de verkavelaar niet kunnen dwingen 

tussen te komen in de kosten van een opgerichte muur op de scheidingslijn van hun 

perceel met percelen nog toebehorende aan de verkavelaar. 

21. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen ten titel van 

erfdienstbaarheid dat, zo het technisch noodzakelijk blijkt zekere gedeelten van de 

nutsleidingen en hun toebehoren aan te leggen en te plaatsen in de bouwvrije strook van 

de verkochte kavels, de kopers dit moeten gedogen zonder op enige vergoeding 

aanspraak te kunnen maken. De toekomstige kopers zullen in hun koopakte verklaren 

op de hoogte te zijn van het feit dat er zich in de grond, voorwerp dezer, in de 

voortuinstrook, op privaat domein, eventueel leidingen, dienstig voor riolering, water, 

gas, elektriciteit, telefoon en TV-distributie enz. kunnen bevinden. 

Zij ontzeggen zich het recht jegens om het even wie hiervoor of hiernopens 

enige schadevergoeding of eis tot schadevergoeding te eisen of in te dienen. 

De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van de leidingen, met 

vervoermiddelen en materiaal daartoe nodig zullen ten allen tijde moeten gedoogd 
worden. 

22. De verkavelaar verklaart de natuur van de grond en de ondergrond niet 

te kennen. De percelen bouwgrond zullen derhalve verkocht worden zonder waarborg 

van de natuur en de draagkracht van de grond en de ondergrond en de verkrijgers van de 

percelen bouwgrond der verkaveling zien uitdrukkelijk af van elk verhaal tegenover de 

verkavelaar uit dien hoofde, alsook voor de eventuele verborgen gebreken derwijze dat 

de verkavelaar vrijgesteld is van elke verantwoordelijkheid en vooral van deze die 

bedoeld worden door de artikels 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek. 

23. De kopers en hun rechtverkrijgenden uit welken hoofde ook zullen zich 

mogen beroepen op alle rechten en zullen zich moeten onderwerpen aan alle 

verplichtingen van de tegenwoordige eigenaars die in voorgaande titels voorkomen en 

nog van toepassing zijn en niet gewijzigd werden door beslissingen van bevoegde 
overheden. 

Zij zullen eveneens de lasten en verplichtingen moeten in acht nemen die 

door de eigenaars, verkavelaars bij deze, worden opgelegd. De verplichtingen en 

verbodsbepalingen welke voortspruiten uit de hiervoor vermelde bedingen, worden 

opgelegd aan de kopers en hun rechtverkrijgenden, uit welke hoofde ook. Zij worden 

geacht er kennis van te hebben genomen en ze te willen naleven door het ondertekenen 

van de verkoopsovereenkomst of door het verrichten van eender welke rechtshandeling 

gesteld met betrekking tot een kavel die deel uitmaakt van deze verkaveling. De 

toekomstige kopers van bouwgronden, begrepen in bovenbedoelde verkaveling, zijn 

verplicht bij latere vervreemdingen van hun verkregen perceel of percelen alle 
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hierboven bepaalde bedingen, voorwaarden en lasten op hun eigen verantwoordelijkheid 

aan hun nieuwe rechtverkrijgenden op te leggen. Deze nieuwe rechtverkrijgenden en 

erfgenamen zullen door het enkel feit van hun verkrijging zuiver en eenvoudig in de 

plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen welke uit onderhavige akte kunnen 

spruiten. 

OPPERVLAKTE VAN DE KAVELS 

Alle betwistingen die mochten oprijzen betreffende de oppervlakten en 

scheidingslijnen van de kavels zullen beslecht worden door de landmeter-schatter van 

onroerende goederen, opsteller van het plan, handelend als scheidsrechter. Zijn 

beslissingen zullen bindend zijn voor de partijen en niet vatbaar voor beroep. 

BOUWVERPLICHTING 

Op voorschreven goederen is geen bouwverplichting opgelegd door de 

verkavel aars. 

Nochtans zal geen enkel bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare 

inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt mogen opgericht worden op de 

grond waarop deze akte betrekking heeft, zolang de stedenbouwkundige vergunning 

niet is verkregen. 

ALGEMEEN PLAN VAN VERKAVELING 

Elke rechtsopvolger zal in het bijzonder alle verplichtingen door de 

bevoegde overheden opgelegd en inzonderheid die van de stedenbouwkundige 

voorschriften moeten naleven. 

De privatieve aansluitingen aan alle nutsleidingen der verkaveling zijn 

uitsluitend ten laste van de eigenaars van de aan te sluiten percelen. Dit geldt voor alle 

aansluitingen aan water, elektriciteit en eventueel andere aansluitingen als 

televisiedistributie en telefoonnet. 

VOLMACHT TOT GRONDAFSTAND WEGENIS 

De voormelde verschijners, eigenaars als voormeld, verlenen bij deze 

uitdrukkelijk volmacht aan: 

- Mevrouw Versteynen, Nathalie, bediende, geboren te Ravels op 24 

december 1986, wonende 2360 Oud-Turnhout, Kruispad 31; 

- Mevrouw Loots, Nancy Elisabeth, bediende, geboren te Turnhout op 25 

maart 1975, wonende te 2470 Retie, Kloosterstraat 27; 

- Mevrouw Smets, Ien Annemie Willy, bediende, geboren te Mol op 5 juli 

1992, wonende te 2470 Retie, Wenen 39; 

- Mevrouw Willems Laura, bediende, geboren te Lommel op 5 april 1990, 

wonende te 3920 Lommel, Stevensvennen 29C, 

om in uitvoering van voormelde verkavelingsvergunning ten kosteloze titel  

volgend onroerend goed, af te staan aan de gemeente Retie: 

GEMEENTE RETIE, eerste afdeling 

Een perceel grond bestemd als nieuw aan te leggen weg, volgens huidig 

kadaster gekend sectie B, nummers 0107/H/2/P0000, 0110/A/P0000/deel, 

0114/H/P0000/deel, 0114/K/P0000/deel, 0115/H/P0000/deel en 0117/P0000/deel, met 

een oppervlakte volgens na gemelde meting van éénentwintig are tweeënzeventig 

centiare (21 a 72 ca), zijnde lot 14 van na gemeld splitsingsplan. 

Nummer gereserveerde perceel identificatie: B 1126/R/P0000.  

Plan - Meting 
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Zoals voorschreven goed is opgemeten en afgebeeld onder lot 14 op 

voormeld splitsingsplan de dato 30 augustus 2018, opgemaakt door de heer Bram Van 

Meulebroeck, handelend voor landmeterskantoor Plan2  te Herentals, dat na 
ondertekening "ne-varietur" door de partijen en de notaris aan deze akte zal gehecht 
blijven. 

Deze afstand om reden van openbaar nut geschiedt vrij van alle 

hypothecaire lasten, met vrijwaring van elke stoornis, elke uitwinning en elk ander 

beletsel en met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden. 

Voormelde lasthebbers zijn gemachtigd teneinde hierboven, tot het verlijden 

en tekenen van alle akten, woonstkeuze doen, in de plaats te stellen en in het algemeen 

alles wat nodig of noodzakelijk zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk vermeld in deze. 

VOLMACHT TOT VERKOOP 

En dadelijk heeft de naamloze vennootschap NOVUS, voornoemd, 

vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard als haar bijzondere gevolmachtigden aan te 
stellen: 

- Mevrouw Versteynen, Nathalie, bediende, geboren te Ravels op 24 

december 1986, wonende 2360 Oud-Turnhout, Kruispad 31; 

- Mevrouw Loots, Nancy Elisabeth, bediende, geboren te Turnhout op 25 

maart 1975, wonende te 2470 Retie, Kloosterstraat 27; 

- Mevrouw Smets, Ien Annemie Willy, bediende, geboren te Mol op 5 juli 

1992, wonende te 2470 Retie, Wenen 39; 

- Mevrouw Willems Laura, bediende, geboren te Lommel op 5 april 1990, 

wonende te 3920 Lommel, Stevensvennen 29C, 

met recht elk afzonderlijk te handelen, en met recht van indeplaatsstelling. 

Die zij gelasten om voor hun en in hun naam de hogervermelde onroerende 

goederen geheel of ten dele te verkopen; desgevallend zuiver en eenvoudig te verzaken 

aan de bouwtoelating met verzaking aan het recht van natrekking voor wat betreft de 
verkochte bouwpercelen; 

En dit in der minne of gerechtelijk, in de vormen, voor de prijzen, onder de 

lasten, bedingen en voorwaarden aan zodanige persoon of personen die de lasthebber 
zal goedvinden; 

De goederen te verkavelen, te splitsen, te brengen onder het beheer van 

mede-eigendom; daartoe alle vergunningen en attesten aan te vragen, alle verkavelings-, 

splitsings- of verdelingsakten, alle basisakten, reglementen en soortgelijke akten op te 

stellen; de verkoopsvoorwaarden te laten opmaken; loten te vormen; de oorsprong van 

eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen; alle bepalingen betreffende 

erfdienstbaarheden en gemeenschappen te bedingen; 

De lastgevers te verplichten tot vrijwaring, rechtvaardiging en het verlenen 
van opheffing; 

Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en 

termijn voor betaling van verkoopprijzen, kosten en bijhorigheden vast te stellen; 

overwijzing van de prijs en aanwijzing van betaling te doen; koopprijzen, kosten en 

bijhorigheden te ontvangen, kwijting en decharge te geven met of zonder indeplaats-
stelling; 

Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of 

gedeeltelijk te ontslaan om welke reden ook; na of zonder betaling opheffing te verlenen 

van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de 

doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en kantmeldingen van 
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inpandgeving, met of zonder verzaking van voorrechten, hypotheek, ontbindende 

rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af te zien van vervolging en middelen tot 

tenuitvoerlegging; 

Van de kopers, toewijzelingen en anderen, alle waarborgen en hypotheken 

te aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen; 

Bij gebrek aan betaling, bij niet uitvoering van voorwaarden, lasten en 

bedingen, of ingeval van betwisting, in rechte op te treden door onder meer te dag-

vaarden en voor het gerecht te verschijnen als eiser of als verweerder, te doen pleiten, 

verzet te doen, hoger beroep in te stellen, zich in cassatie te voorzien, kennis te nemen 

van alle titels en stukken, vonnissen en arresten te bekomen; alle, zelfs buitengewone 

middelen van tenuitvoerlegging aan te wenden, zoals herveiling ten laste van de 

gebrekkige koper, vernietiging van de verkoping, bewarend en uitvoerend beslag, 

rangregeling, enzovoort; steeds verdrag te sluiten, dading te treffen en compromis aan te 

gaan; 

Ingeval één of verschillende van de hoger gemelde rechtshandelingen bij 

sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. 

Daartoe alle rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in 

de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat 

noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld. 

KOSTEN 

Onkosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de verkavelaars. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) 

Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 

ONTSLAG 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 

uitdrukkelijk ontslagen van het nemen van ambtshalve inschrijving bij de overschrijving 

van deze akte. 

WAARMERKING 

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris 

de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van 

identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister. 

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de 

betrokkenen. 

Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris 

betreffende de bij deze akte betrokken partijen de namen, voornamen, geboorteplaatsen 

en —data op basis van de registers van de burgerlijke stand en/of hun trouwboekje. 

WAARVAN AKTE 

Opgemaakt en verleden te Retie, op kantoor. 

De partijen verklaren en erkennen: 

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens 

vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op 19 november 2018. 

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de 

vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat 

evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp. 

3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten 

behoeve van de comparanten. 
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Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen 
getekend met mij, notaris. 
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GEMEENTE: RETIE 
Aanvraagnr.:  V/653/00 

Formulier III 

VERKAVELINGSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Novus nv, met als 
adres 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 9/6/2017 en werd volledig en ontvankelijk verklaard op 16/6/2017. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hulse Akkers en met als kadastrale 
omschrijving afdeling I sectie B nummer(s) 115H-107H2-117-110A-114H-114K. 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen. 

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 van de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar 
Het college van burgemeester .en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar, uitgebracht op 14/12/2017. 

Advies van de gewestelijk steden bouwkundile ambtenaar 
Bij Ministerieel Besluit van 27 september 2013 werd vastgesteld dat de gemeente Retie voldoet aan 
de vijf voorwaarden van art. 7.2.1.§ 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit besluit werd 
gepubliceerd op 28 oktober 2013. Dit houdt in dat vanaf 1 december 2013 de gemeente autonoom 
beslist over het verlenen of weigeren van de meeste stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar niet ingewonnen worden. 

Het college van burgemeester en schepenen motiveert zijn standpunt als volgt:  
Gelet op het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 14/12/2017 aangaande 
de verkavelingsaanvraag (met dossiernummer V/638/00) van Novus nv, Scheepsdalelaan 60 te 8000 
Brugge voor eigendommen van meerdere eigenaars, gelegen te Retie, Hulse Akkers, kadastraal 
bekend sectie B nrs. 115H-107H2-117-110A-114H; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Beknopte beschrijving van de aanvraag 
Overwegende dat de aanvraag een groepswoningbouwproject van 13 loten betreft, die op dit ogenblik 
de tuinen vormen van percelen gelegen langsheen de Kromstraat; 

Stedenbouwkundige basisgegevens uit de_plannen van aanleg en biihorende voorschriften 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in het woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 
Herentals-Mol (Koninklijk besluit van 28 juli 1978); 

Overwegende dat de woonuitbreidingsgebieden volgens art. 5.1.1. van het KB van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 
uitsluitend bestemd zijn voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist over 
de ordening van het gebied met een BPA of een verkaveling. Overeenkomstig art. 5.6.5. van de 
VCRO kan de overheid opteren om een woonuitbreidingsgebied door middel van een RUP (of BPA) 
om te zetten naar woongebied. Overeenkomstig art. 5.6.6 voorziet de VCRO in een specifieke 
regeling voor aanvragen van sociale woonorganisaties (§ 1) en omvat de codex de mogelijkheid tot 
ontwikkeling na principieel akkoord van de deputatie (§ 2); 

Bepaling van het plan dat van toepassing is 



Overwegende dat het bedoelde terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd plan 
van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. 
Wegens het ontbreken van enig gedetailleerd ordeningsplan dient de vergunningverlenende overheid 
de voorliggende aanvraag te evalueren aan de hand van de gebruikelijke inzichten en noden 
betreffende een goede ordening der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het 
van kracht zijnde plan; 

Richtlijnen en omzendbrieven  

Gelet op de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief d.d. 25 januari 2002 die van toepassing 
is op de aanvraag; 

Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 
- de bestaande toestand 

Het betreft gedeelten van percelen, tuinen, die bebouwd zijn tegen de Kromstraat; 
- de gewenste ontwikkelingen 

Op de afgesplitste delen van de verschillende eigendommen wordt een wegenis voorzien die aansluit 
op de gemeenteweg "Hulse Akkers". Tegen de voorziene weg (in grijze betonstraatstenen) worden 
binnen het groepswoningbouwproject 12 loten voor halfopen bebouwing ontworpen en één lot als 
projectone sociale last (met 3 wooneenheden). De te verkavelen oppervlakte bedraagt ong. 67 are; 

Historiek  

- Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10/1/2017 een weigering van de 
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Novus nv voor het verkavelen van 13 bouwkavels (dossier 
V/38/00); 

Openbaar onderzoek  

Overwegende dat er een openbaar onderzoek gehouden werd. De aanvraag valt immers onder de 
bouwaanvragen die moeten openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen bvr. 05/05/2000 b.s. 20/5/2000. 
De voorgeschreven procedure van openbaar onderzoek werd gevolgd. Er werden twee 
bezwaarschriften, ondertekend door 3 personen, ingediend. De bezwaren handelen over mogelijke 
wateroverlast, de toename van het verkeer, de verdwijning van groenelementen in de buurt en 
mogelijke privacyhinder. Bij de eerdere aanvraag voor het verkavelen van deze gronden werden 
dezelfde argumenten aangehaald; deze blijven nog steeds gelden aangezien het project minimaal 
gewijzigd wordt; 

Overwegende dat de uitgebreide rooilijnbreedte ruimte geeft aan groen/bomen, een 
infiltratievoorziening en mogelijke parkeervoorzieningen; 

Externe adviezen  

Gelet op het advies van de brandweer Zone Kempen met ref. BWDP/2016-0474/002/01/HAJPE 
d.d. 29/6/2017. Overwegende dat de nieuw aan te leggen weg wat betreft breedte en 
nutsvoorzieningen volledig aansluit op de Hulse Akkers; 
Gelet op het schrijven van het Agentschap Onroerend Erfgoed d.d. 19/6/2017. Het advies van het 
Onroerend Erfgoed is niet meer vereist volgens het wijzigingsdecreet van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De zorg- en motiveringsplicht voor overheden blijft van 
toepassing; 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos met ref. COMP-
17/0223/AN 17-211209 d.d. 13.7.21/8/2017016. De aanvraag betreft een verkavelingsvergunning 
voor een groepswoningproject. De ontbossing en de voorgestelde werken zijn verenigbaar met de 
bestemmingsvoorschriften. Het bos heeft een geringe ecologische en/of ecologische 
landschappelijke waarde. Gelet op de ruimtelijke bestemming is er buiten het gegeven van goed-
of afkeuring van het boscompensatievoorstel en de beoordeling van de eigenlijke ontbossing geen 
verdere adviesvereiste aan het agentschap. Op basis van de uiteenzetting verleent het 
Agentschap voor Natuur en Bos een positief advies mits naleving van de volgende voorwaarden. 
Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op gebied van 
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de stedenbouwkundige 



vergunning. Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de 

vergunning warden opgenomen: 
De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid van het Bosdecreet en 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer COMP/17/0223/AN; 
De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4061 m3. Voorziet de verkavelingsaanvraag in een 
ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de vergunning tot ontbossing vervat; 
Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de 

verkavel ingsvergunn ing; 
De bosbijdrage van 17.298,75 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 
gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning gestort te worden. Het 
overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbijdrage zal rechtstreeks door het 
Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 
Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan heeft aan de 
boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan dient aan de verkoopsakte van elk lot 

toegevoegd worden; 
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse 
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer 
betrekking op nesten van de vogels en rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er 
zich — voor het uitvoeren van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde 
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) 
constructies of kappen van bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of 
vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient contact 
opgenomen te worden met het Agentschap voor Natuur en Bos; 

Advies van de GECORO d.d. 24/10/2017 
De eigendommen/tuinen zijn volgens het gewestplan gelegen in een woonuitbreidingsgebied, een 
bestemmingsgebied dat uitsluitend bestemd is voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid 
niet heeft beslist over de ordening van het gebied (BPA, verkaveling). Onder groepswoningbouw 
wordt verstaan: het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen (1), bestemd voor bewoning (2) en 
één samenhangend geheel vormend op fysiek of stedenbouwkundig vlak (3). 
Er werden 2 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. 
Aan de bemerkingen die de Gecoro geformuleerd heeft op het eerste ontwerp (oktober 2016), zoals 
de visie op de rest van het woonuitbreidingsgebied (voetbalterrein), de groenvoorziening, de 
ontsluiting en de mobiliteit,is door de ontwikkelaar in de mate van het mogelijke tegemoetgekomen. 
Binnen de (uitgebreide) rooilijnbreedte is ruimte gemaakt voor groen/bomen en een 
infiltratievoorziening. Eventueel kan er voorzien worden dat er geparkeerd wordt in de (groene) berm. 
Lot 1 wordt voorgesteld als projectzone sociale last. Voor de invulling ervan heeft de ontwikkelaar een 
overeenkomst met de Ark (sociale huisvestingsmaatschappij). 
Indien de verkavelingsvoorschriften gelijklopen met de bestemming woonuitbreidingsgebied, kan de 
Gecoro instemmen met de ontwikkeling. 

Goedkeuring van het wegtracé door de gemeenteraad d.d. 7/11/2017  
De gemeenteraad heeft in zitting van 7/12/2017 beslist het tracé van de ontworpen weg, zoals 
aangeduid op het plan bij het verkavelingsproject, opgesteld door landmeter Veerle Piedfort, Westerlo, 
Rodekruisstraat 82/1 dd. 24.5.2017, goed te keuren. 
Volgende voorwaarden op te leggen aan de aanvrager m.b.t. de uitrusting van de wegen: 

a. gratis 'grondafstand aan de gemeente van de volledige vrije en onbelaste eigendom binnen de 
ontworpen rooilijn (15m), alsmede van de weg en zijn aanhorigheden en de nutsvoorzieningen 
welke door de aanvrager dienen aangelegd te worden krachtens deze beslissing. De overdracht 

dient te geschieden bij authentieke akte; 
b. verharding van de weg, in grijze betonklinkers, op basis van het dwarsprofiel zoals het voorkomt op 

het plan. De verharding sluit aan op de Hulse Akkers; 

c. aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De riolering voor het afvalwater wordt aangesloten op 
het huidige stelsel van de Hulse Akkers. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse 
opgevangen o.a. via de te graven infiltratiegracht (zoals voorzien op de plannen) aan te sluiten op 
de afwateringsgracht richting Kromstraat; 

d. aanleg van een ondergronds laagspanningsnet, gasnet en T.V.-distributienet; 



e. aanleg van een ondergronds net voor openbare verlichting, alsmede de installatie van de openbare 
verlichting zelf. De te plaatsen verlichtingspalen en armaturen dienen van het type te zijn dat door 
lveka, in samenspraak met het gemeentebestuur, zal worden voorgeschreven; 

f. aanleg van het waterleidingsnet; 
g. aanleg van een onverharde groene berm en laanbeplanting in overleg met het gemeentebestuur. 

Een passend bedrag dient hiervoor in de gemeentekas te worden gestort; 
De werken dienen uitgevoerd onder toezicht en naar de inzichten van de gemeente. Het lastenboek 
en de plannen voor de aanleg van de nieuwe weg dienen de goedkeuring van het schepencollege te 
bekomen. De werken dienen gerealiseerd te worden door een aannemer die door het schepencollege 
aanvaard wordt; 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
Deze beoordeling — als uitvoering van art. 1.1.4 van de codex gericht op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen - houdt rekening met de volgende criteria als 
uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO: 
- functionele inpasbaarheid 

Art. 5.1.1. van het KB van 28.12.1972 bestemt de woonuitbreidingsgebieden uitsluitend voor 
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist over de ordening van het 
gebied met BPA of verkaveling. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het 
vastgestelde gewestplan; 
mobiliteitsim pact 
Het creëren van 13 éérigezinswoningen kan licht de verkeersdruk op deze omgeving verhogen. 
Het betreft evenwel geen doorgaand verkeer, slechts bestemmingsverkeer. Op de verschillende 

loten is plaats voor parkeervoorzieningen. 
- schaal : aangepast aan de omgeving (cfr. Hulse Akkers). Gelet op de bijgevoegde 

stedenbouwkundige voorschriften blijven de te realiseren woningen binnen het klassieke gabarit en 
volume. 

- ruimtegebruik en bouwdichtheid : de bouwstroken, zowel voor het hoofdgebouw als voor de 
bijgebouwen, en de op het verkavelingsplan voorziene bouwvrije stroken beantwoorden aan de 
gangbare stedenbouwkundige normen. 

- visueel-vormelijke elementen : De nieuw te bouwen woningen met eventuele bijgebouwen 
integreren, gelet op de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften, in de omgeving. 

- cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing 
Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd. 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: niet van toepassing; 

Watertoets  
Het behoort, zoals vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, tot de 
bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid om de resultaten van de watertoets te vermelden, 
zelfs als het manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen enkele invloed hebben op de 
waterhuishouding, en hiermee rekening te houden; 
Het eigendom is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied of een recent overstroomd gebied 
zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat er geen schadelijk effect veroorzaakt wordt; 

Algemene conclusie  
Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het 
geldende gewestplan en dat de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht door het 

gevraagde. 

Overwegende dat de voorgestelde bebouwingstypologie rekening houdt met de karakteristieken van 
de omgeving. De voorgestelde kavelbreedte en kaveldiepte zijn gangbaar en in overeenstemming met 
de omgeving. Er kan besloten worden dat de aanvraag zich op aanvaardbare wijze in de omgeving 
integreert. De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar. 

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen gelijktijdig moeten worden 
aangevraagd en opgetrokken per bouwblok. De woningen kunnen niet apart vergund worden voor de 
realisatie van individuele projecten. Enkel groepswoningbouw is mogelijk, en dit per werf. In de 
verkaveling voor groepswoningbouw zijn er 2 werven: lot 1 en loten 2 tot en met 13. 



Besluit 
Om bovenvermelde redenen verleent de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar een gunstig 
advies voor het verkavelen van een aantal eigendommen voor een groepswoningbouwproject van 13 
loten, ingedeeld in 2 werven, mits: 

De stedenbouwkundige voorschriften nageleefd worden; 
De bepalingen van het Onroerendergoeddecreet nageleefd worden; 
De voorwaarden van opgelegd in het advies van de brandweer zone Kempen d.d. 29/6/2017 

nageleefd worden; 
De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en bos d.d. 1/8/2017 

nageleefd worden: 

• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid van het Bosdecreet en 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer COMP/17/0223/AN; 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4061 m3. Voorziet de verkavelingsaanvraag in een 
ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de vergunning tot ontbossing vervat; 

• Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van 
de verkavelingávergunning; 

• De bosbijdrage van 17.298,75 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 
gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning gestort te worden. Het 
overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbijdrage zal rechtstreeks door het 
Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht 
wordt. Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan heeft aan de 
boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan dien aan de verkoopsakte van elk lot 
toegevoegd worden; 

• Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het 
Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op nesten van de vogels en rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 
14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli 
moet men er zich — voor het uitvoeren van de werken - van vergewissen dat geen nesten van 
beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan 
(oude) constructies of kappen van bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of 
vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient contact 
opgenomen te worden met het Agentschap voor Natuur en Bos; 

De voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad bij de goedkeuring van het wegtracé nageleefd 
worden: 

• gratis grondafstand aan de gemeente van de volledige vrije en onbelaste eigendom binnen de 
ontworpen rooilijn (15m), alsmede van de weg en zijn aanhorigheden en de nutsvoorzieningen 
welke door de aanvrager dienen aangelegd te worden krachtens deze beslissing. De 
overdracht dient te geschieden bij authentieke akte; 

• verharding van de weg, in grijze betonklinkers, op basis van het dwarsprofiel zoals het 
voorkomt op het plan. De verharding sluit aan op de Hulse Akkers; 

• aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De riolering voor het afvalwater wordt 
aangesloten op het huidige stelsel van de Hulse Akkers. Het regenwater wordt zoveel 
mogelijk ter plaatse opgevangen o.a. via de te graven infiltratiegracht (zoals voorzien op de 
plannen) aan te sluiten op de afwateringsgracht richting Kromstraat; 

• aanleg van een ondergronds laagspanningsnet, gasnet en T.V.-distributienet; 

• aanleg van een ondergronds net voor openbare verlichting, alsmede de installatie van de 
openbare verlichting zelf. De te plaatsen verlichtingspalen en armaturen dienen van het type 
te zijn dat door lveka, in samenspraak met het gemeentebestuur, zal worden voorgeschreven; 

• aanleg van het waterleidingsnet; 

• aanleg van een onverharde groene berm en laanbeplanting in overleg met het 
gemeentebestuur. Een passend bedrag dient hiervoor in de gemeentekas te worden gestort; 

De werken dienen uitgevoerd onder toezicht en naar de inzichten van de gemeente. Het 
lastenboek en de plannen voor de aanleg van de nieuwe weg dienen de goedkeuring van het 
schepencollege te bekomen. De werken dienen gerealiseerd te worden door een aannemer die 
door het schepencollege aanvaard wordt; 



Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar en beslist bijgevolg een vergunning af te leveren voor het 

verkavelen van een aantal eigendommen voor een groepswoningbouwproject van 13 loten, 

ingedeeld in 2 werven, mits 

- 	De stedenbouwkundige voorschriften nageleefd worden; 

- De bepalingen van het Onroerendergoeddecreet nageleefd worden; 

- De voorwaarden van opgelegd in het advies van de brandweer zone Kempen d.d. 2916/2017 

nageleefd worden; 

De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en bos d.d. 

1/8/2017 nageleefd worden: 

a De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid van het 

Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde 

compensatieformulier met nummer COMP/17/0223/AN; 

• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4061 m3. Voorziet de verkavelingsaanvraag in 

een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de vergunning tot ontbossing 

vervat; 

• Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken 

van de verkavelingsvergunning; 

• De bosbijdrage van 17.298,75 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning gestort te worden. Het 

overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbijdrage zal rechtstreeks door 

het Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van 

kracht wordt. Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan 

heeft aan de boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan dien aan de 

verkoopsakte van elk lot toegevoegd worden; 

~~Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het 

Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming 

heeft onder meer betrekking op nesten van de vogels en rustplaatsen van de 

vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de 

periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich — voor het uitvoeren van de werken - van 

vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen 

of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of kappen van bomen dient 

men na te gaan voor de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of 

rustplaatsen in het gedrang komen, dient contact opgenomen te worden met het 

Agentschap voor Natuur en Bos; 

- De voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad bij de goedkeuring van het wegtracé 

nageleefd worden: 

• gratis grondafstand aan de gemeente van de volledige vrije en onbelaste eigendom 

binnen de ontworpen rooilijn (15m), alsmede van de weg en zijn aanhorigheden en de 

nutsvoorzieningen welke door de aanvrager dienen aangelegd te worden krachtens 

deze beslissing. De overdracht dient te geschieden bij authentieke akte; 

• verharding van de weg, in grijze betonklinkers, op basis van het dwarsprofiel zoals het 

voorkomt op het plan. De verharding sluit aan op de Hulse Akkers; 

• aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De riolering voor het afvalwater wordt 

aangesloten op het huidige stelsel van de Hulse Akkers. Het regenwater wordt zoveel 

mogelijk ter plaatse opgevangen o.a. via de te graven infiltratiegracht (zoals voorzien 

op de plannen) aan te sluiten op de afwateringsgracht richting Kromstraat; 

• aanleg van een ondergronds laagspanningsnet, gasnet en T.V.-distributienet; 

• aanleg van een ondergronds net voor openbare verlichting, alsmede de installatie van 

de openbare verlichting zelf. De te plaatsen verlichtingspalen en armaturen dienen van 

het type te zijn dat door Iveka, in samenspraak met het gemeentebestuur, zal worden 

voorgeschreven; 

• aanleg van het waterleidingsnet; 

• aanleg van een onverharde groene berm en laanbeplanting in overleg met het 

gemeentebestuur. Een passend bedrag dient hiervoor in de gemeentekas te worden 

gestort; 

De werken dienen uitgevoerd onder toezicht en naar de inzichten van de gemeente. Het 

lastenboek en de plannen voor de aanleg van de nieuwe weg dienen de goedkeuring van 

het schepencollege te bekomen. De werken dienen gerealiseerd te worden door een 

aannemer die door het schepencollege aanvaard wordt; 



BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan Novus NV, voor het 
verkavelen van een aantal eigendommen voor een groepswoningbouwproject van 13 loten, 
ingedeeld in 2 werven, mits, die ertoe verplicht is: 
1. De bijgaande stedenbouwkundige voorschriften na te leven; 
2. De verkavelingsreglementen van Iveka na te leven; 
3. De verkavelingsreglementen van Pidpa na te leven; 
4. De bepalingen van het Onroerendergoeddecreet nageleefd worden; 
5. De voorwaarden van opgelegd in het advies van de brandweer zone Kempen d.d. 29/6/2017 

nageleefd worden; 
6. De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap voor Natuur en bos d.d. 1/8/2017 

nageleefd worden: 
De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid van het Bosdecreet en 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer COMP/17/0223/AN; 
De te ontbossen oppervlakte bedraagt 4061 m3. Voorziet de verkavelingsaanvraag in een 
ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de vergunning tot ontbossing vervat; 
Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de 
verkavelingsvergunning; 
De bosbijdrage van 17.298,75 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik 
mag gemaakt worden van deze vergunning gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor 
het vereffenen van de bosbijdrage zal rechtstreeks door het Agentschap worden overgemaakt aan 
de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. Vervreemding van de kavels is slechts 
toegelaten nadat men voldaan heeft aan de boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan 
dien aan de verkoopsakte van elk lot toegevoegd worden; 
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse 
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer 
betrekking op nesten van de vogels en rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich 
— voor het uitvoeren van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde 
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) 
constructies of kappen van bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of vleermuizen 
aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient contact opgenomen te 
worden met het Agentschap voor Natuur en Bos; 

7. De voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad bij de goedkeuring van het wegtracé nageleefd 
worden 

• gratis grondafstand aan de gemeente van de volledige vrije en onbelaste eigendom binnen de 
ontworpen rooilijn (15m), alsmede van de weg en zijn aanhorigheden en de nutsvoorzieningen 
welke door de aanvrager dienen aangelegd te worden krachtens deze beslissing. De overdracht 
dient te geschieden bij authentieke akte; 

• verharding van de weg, in grijze betonklinkers, op basis van het dwarsprofiel zoals het voorkomt 
op het plan. De verharding sluit aan op de Hulse Akkers; 

• aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De riolering voor het afvalwater wordt aangesloten 
op het huidige stelsel van de Hulse Akkers. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse 
opgevangen o.a. via de te graven infiltratiegracht (zoals voorzien op de plannen) aan te sluiten op 
de afwateringsgracht richting Kromstraat; 

• aanleg van een ondergronds laagspanningsnet, gasnet en T.V.-distributienet; 

• aanleg van een ondergronds net voor openbare verlichting, alsmede de installatie van de 
openbare verlichting zelf. De te plaatsen verlichtingspalen en armaturen dienen van het type te 
zijn dat door lveka, in samenspraak met het gemeentebestuur, zal worden voorgeschreven; 

• aanleg van het waterleidingsnet; 

• aanleg van een onverharde groene berm en laanbeplanting in overleg met het gemeentebestuur. 
Een passend bedrag dient hiervoor in de gemeentekas te worden gestort; 
De werken dienen uitgevoerd onder toezicht en naar de inzichten van de gemeente. Het 
lastenboek en de plannen voor de aanleg van de nieuwe weg dienen de goedkeuring van het 
schepencollege te bekomen. De werken dienen gerealiseerd te worden door een aannemer die 
door het schepencollege aanvaard wordt, 



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. §2. Een mededeling die te kennen geeft 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. De Vlaamse Regering kan, 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 tien 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, 
vermeld in artikel 4.7.21, §2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af. 

§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig 
dagen, te 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 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt 
tijdens 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 bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het 
beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. 
§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld: 
10 de aanvrager van de vergunning; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen 

kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; 
30 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; 
40 de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, behalve in de 
gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 
50 de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap 
waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op 
voorwaarde dat de instantie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht. 

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, 

die ingaat: 
10 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 leidend ambtenaar van het departement of door de 
leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, 
aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid: de dag nadat het afschrift of de kennisgeving, 
vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend; 
3° voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende: de dag na de startdatum 
van de aanplakking. 
§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de 

deputatie. 
De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 
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, 10, 2° en 30, dient het beroepschrift op straffe van 
onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald 



werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is 

verschuldigd op rekening van de provincie. 

§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan 

het departement. 
§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 het afschrift van het 

beroepschrift. 
§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan 

de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager. 

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot regeling van sommige 
onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of 

verkavelingsvergunningen 
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 geval, 

zijn telefoonnummer en mailadres; 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en 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 
beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen. 
Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de 
collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. 
De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. 
§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift 
uitgaat van de leidend ambtenaar van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of 
agentschap waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, 
eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun 
respectieve gemachtigden, 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 tegen 
een stilzwijgende weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd 
gebracht, voegt de indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending 
waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het resultaat van het 
ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is 
Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de leidend ambtenaar 
van het departement, de leidend ambtenaar van het departement of agentschap waartoe de 
adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, of bij afwezigheid van die ambtenaren, hun respectieve gemachtigden, 
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. 
Indien de provincie vaststelt dat 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 leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. 
Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken 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 grond 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. 4.6.4. §1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden 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 nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande 
dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; 
2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of 
opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; 
3° komt alleen 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 vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg 
niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van 
waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2.20, §1; 
2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is 
overgegaan tot registratie van de in §1 vermelde 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 vermelde 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. 

§3.... 
§4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in §1, §2 en §3, gerekend per fase. Voor 
de tweede en volgende fasen worden 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 ten aanzien van het niet bebouwde, 
verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling. 

§6. Onverminderd §5, kan het verval van rechtswege niet worden 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 deze door de hogere overheid of de rechter 
niet onrechtmatig werden bevonden. 
§7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van 
rechtswege. 
§8. De termijnen, vermeld in §§1 en 2, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de 
verkavelingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, behoudens indien de 
verkaveling in strijd is met een vóór de datum van de definitieve uitspraak van de raad van kracht 
geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade 

desalniettemin behouden. 
De termijnen, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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, vermeld in paragrafen 1 en 2, 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. 

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 ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw 
dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het 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. 

Retie, 19 december 2017 
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STEDENBOUWKUNDIGE 

VOORSCHRIFTEN 

Verkaveling ref. : V/653/00 

Datum goedkeuring: 19/12/2017 



Toelichting 

Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals 
nevenbestemmingen vreemd aan de 
woonfunctie zelf. 

Slechts een beperkt gedeelte van de 
woningen kan ingericht worden als 
nevenbestemming. Het accent ligt immers 
op 'wonen'. 

1

-Stedenbouwkundig voorschrift 

Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals 
kantoorfunctie, vrij beroep en dienstverlening zijn toegelaten, 
mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 

1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
2° de complementaire functie beslaat een geringere 
oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale 
vloeroppervlakte van 40 vierkante meter. 

Horeca en kleinhandel zijn omwille van de 
woonomgeving en de configuratie van de 
percelen niet toegelaten.  

Horeca en kleinhandel zijn niet toegelaten. 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN 
VERKAVELINGSVERGUNNING VOOR GROEPSWONINGBOUW — HULSE AKKERS TE RETIE 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

Toelichtin 

Groepswoningbouw is volgens artikel 1.2.7° 
van het grond- en pandendecreet: "het 
gemeenschappelijk oprichten van woningen 
die een gemeenschappelijke werf hebben 
en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar 
verbonden zijn". De woningen kunnen niet 
apart worden vergund voor de realisatie 
van 	individuele 	projecten. 	Enkel 
groepswoningbouw is mogelijk, en dit per 
werf. 	In 	de 	verkaveling 	voor 
groepswoningbouw zijn er 2 werven: lot 1 
enerzijds en loten 2 tem 13 anderzijds. 

Stedenbouwkundig voorschrift  

Op deze percelen wordt enkel groepswoningbouw van 
ééngezinswoningen, met inbegrip van de zorgwoningen, 
toegelaten. 

Voorzieningen voor hulpbehoevenden zijn toegelaten, voor 
zover ze niet afsplits baar zijn van de woning. 
De woningen kunnen niet apart worden vergund voor de 
realisatie van individuele projecten. De woningen zullen hierbij 
gelijktijdig, per werf worden opgericht. Teneinde de 
samenhang en harmonie binnen de groepswoningbouw te 
verzekeren dient binnen elke werf alle woningen een 
stedenbouwkundig geheel te vormen op het vlak van gabarit, 
uitzicht en materialen. 

1.1.8. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 

            

            

            

 

Toelichting 

  

Stedenbouwkundigyoorschrift 
Lot 2 tem 13:  
In de zone voor bijgebouwen mogen garages/carports in 
combinatie met bergplaatsen en hokken opgericht worden met 
een gezamenlijke oppervlakte van max. 10 % van de 
perceelsoppervlakte.  

 

Gezien de diepte van de loten kan 
zone voor bijgebouwen met behoud 
een optimale benutting van de 
gerealiseerd worden. 

een 
van 
tuin 

     

            

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 

      

Toelichtin 

   

Stedenbouwkundig voorschrift 

    

    

Gezien de ligging van het perceel in Private tuinen. 
woonuitbreidingsgebied is het niet-bebouwd 
gedeelte gericht op het maximaal geven 
van •nvac binnen de woonom eving. 
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Toelichtin 

De verkaveling voor groepswoningbouw 
heeft verdichting tot doel conform de 
gangbare normen zonder evenwel de 
leefbaarheid te schaden. 

Stedenbouwkundig voorschrift 
Halfopen bebouwing (loten 2 tem 13) 

Lot 1 betreft een projectzone voor het creëren van min. 3 
wooneenheden (in kader van bindend sociaal objectief welke 
zal 	gerealiseerd 	worden 	door 	de 	sociale 
huisvestingsmaatschappij  De Ark). 	 J 

2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

2.1.A. TYPOLOGIE 

2.1.B. INPLANTING 

Toelichting  

Om het tuingedeelte te maximaliseren en 
toch voldoende mogelijkheid te bieden om 
voor de woning een auto te stallen wordt de 
voorgevelbouwlijn op een minimale afstand 
van de rooilijn vastgelegd. 

De minimumafstand tot de zijgrens dient 
gerespecteerd. 

BOUWDIEPTE: 

min 9 m achter de voorgevelbouwlijn en max 12 m (gemeten 
vanaf de voorgevellijn/bouwlijn). 

Lot 13: Een garage/carport is verplicht te voorzien te worden 
binnen het hoofdvolume in de zone zoals aangeduid op het 
plan. 

Lot 1 

BOUVVVRIJE VOORTUINSTROOK: 5 m uit de rooilijn 

BOUWBREEDTE: de vrijstaande zijgevels van het 
hoofdgebouw op de afstand van min. 3 m tov de zijdelingse 
perceelsgrens. 

2.1.C. BOUWVOLUME 

                 

  

Toelichting__ 

             

          

Stedenbouwkundig voorschrift 

    

 

De in de omgeving aanwezige recente 
bebouwing is bepalend voor het te 
realiseren bouwvolume. Door de smallere 
bouwpercelen dan in de vroegere 

i ontwikkeling wordt de tweede bouwlaag als 
volwaardige bouwlaag voorzien. 

      

   

Lot 2 tem 13 
BOUWHOOGTE: 

Voorgevel: maximum 2 bouwlagen onder de kroonlijst: de 
kroonlijsthoogte bedraagt 6,50 meter (gemeten vanaf het 
voorliggende straatniveau/wegpeil). 

 

   

Overige gevels: 
Tot op een diepte van 12 m: dezelfde als de voorgevel 

Het afgewerkte vloerpeil: maximum 0,30 meter boven 
straatniveau/wegpeil. 

 

  

De kroonlijst wordt opgetrokken om de 
EPB-normen te halen met behoud van 
voldoende hoge binnenruimten 

   

     

     

             

           

Lot 1: 

BOUWHOOGTE: maximum 2 bouwlagen onder de kroonlijst: 
de kroonlijsthoogte bedraagt max. 6,50 meter (gemeten vanaf  
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Stedenbouwkundig voorschrift 

Op het plan voor groepswonigbouw wordt voor de loten 2 tem 
13 de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld. 

VOORGEVELBOUWLIJN: 5 m uit de rooilijn zoals 
aangegeven op het vplan voor groepswoningbouw 

BOUWBREEDTE: min 6 m gemeten op de voorgevelbouwlijn 
en maximaal zoals aangegeven op het plan voor 
groepswonigbouw met de vrijstaande zijgevels op de afstand 
van min. 3 m tov de zijdelingse perceelsgrens. 



                

  

Toelichtin 

      

Stedenbouwkundig voorschrift  
GEVELMATERIALEN: baksteen, hout of sierbepleistering in 
een lichte kleur, eventueel te combineren met hout, metaal of 
natuursteen op voorwaarde dat deze te combineren 
materialen een max. oppervlakte van 25% van de totale 
geveloppervlakte niet overschrijdt. 

  

Gezien de invulling binnen een bestaande 
woonomgeving wordt deze als 
richtinggevend 	aangehouden. 	Een 
architectuur aangepast aan de nieuwe 
technieken moet mogelijk zijn. 

  

    

    

        

DAKVORM 
Op een diepte van 12 m: plat dak of zadeldak met de nok 
evenwijdig met de voorgevelbouwlijn en met een helling 
tussen 30° en 45". Nokhoogte: 13 m. 
Overige diepte: plat dak 

        

DAKBEDEKKING: 
Dakbedekking van schuine daken: pannen, leien, zink, koper 
Dakbedekking van platte daken: dakvilt, bitumineuze 
dakbedekking, kunststof materialen 

 

     

ZONNEPANELEN: 
De voorziening van zonnepanelen op hellende daken is 
toegelaten. De voorziening van zonnepanelen op platte daken 
is toegelaten tot maximaal 1 meter boven de dakrand. 

 

                

Lot 2 tem 12: 
In de bouwvrije zijtuinstrook is de oprichting van een 
garage/carport verplicht onder de volgende voorwaarden: 
- 

	

	Voorgevel op ten minste 5 m uit de voorgevelbouwlijn en 
achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn. 
Zijgevel 

- oftewel, tegen de perceelsgrens, indien — aan die 
zijde — niet voorzien van lichten en/of zichten en 
indien afgewerkt met volwaardige gevelmaterialen. 
Alle funderingen en afvoeren dienen op het eigen 
terrein te worden aangelegd. De aanpalende 
eigenaar dient schriftelijk akkoord te geven 

- oftewel, op de perceelsgrens, indien het een 
gecombineerde aanvraag betreft met de aanpalende 
eigenaar(s). De gemeenschappelijke muur wordt 
mandelig opgericht. Zichtbaar blijvende mandelige 
muren worden afgewerkt met volwaardige 
gevelmatenalen 

j

Stedenbouwkundig voorschrift 
Lot 2 tem 13: 
De gevel gericht naar het hoofdgebouw op min. 10 m achter 
de achtergevelbouwlijn en binnen de zone aangegeven op het 
plan voor groepswoningbouw. 
Er mag geen wachtgevel zichtbaar blijven na het bouwen van 
gekoppelde bijgebouwen. 

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 

2.2.A. INPLANTING 

Toeliehtin 
Gezien de diepte van de percelen zijn 
bijgebouwen mogelijk in de achtertuin. De 
maximale benutting van het tuingedeelte en 
de privacy van de aanpalende ondiepe 
percelen is echter bepalend voor de 
inplanting van de bijgebouwen. 

Bijgebouwen in de bouwvrije zijtuinstrook 
zijn toegelaten voor zover ze de 
bestemming van de zone niet schaden en 
met behoud van een optimale benutting van 
de tuin gerealiseerd worden.Carports 
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'het voorliggende straatniveau/wegpeil). 

Het afgewerkte vloerpeil: maximum 0,30 meter boven 
straatniveau/wegpeil.  

2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 



Een open constructie i.f.v. overdekte autostaanplaats moet 
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vrijstaande 
bijgebouwen qua inplanting, oppervlakte en hoogte. 

Lot 13: In de bouwvrije zijtuinstrook is de oprichting van een 
garage/carport verboden. 

Lot 1: 

Een vrijstaand bijgebouw is toegestaan op een minimale 
afstand van 1 m van de perceelsgrenzen. De uitbreiding tot 
tegen de perceelsgrenzen is toegestaan mits schriftelijke 
toestemming van de aanpalende eigenaar. 

Tevens 	is 	de 	oprichting 	van 	een 
garage/carport/(fietsen)berging toegelaten onder de volgende 
voorwaarden: 

Palend aan de carport/garage op lot 2: Gevel evenwijdig 
met de rooilijn op ten minste 5 m uit deze rooilijn en 
achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn van het 
aanpalend lot 2, 

Een open constructie i.f.v. overdekte autostaanplaats moet 
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vrijstaande 
bijgebouwen qua inplanting, oppervlakte en hoogte. 

2.2.B. BOUWVOLUME 

 

Toelichting 

De oppervlakte en hoogte 
bijgebouwen wordt beperkt 
tuingedeelte te vrijwaren. 

  

Stedenbouwkundi voorschrift 
Lot 2 tem 13: 
Maximale gezamenlijke oppervlakte bijgebouwen in de 
achtertuinstrook: 10 Vo van de perceelsoppervlakte. 

De bouwhoogte van de bijgebouwen is maximaal 3 meter tot 
bovenkant deksteen. Tot de bovenkant van de nok van een 
zadeldak max. 6 m. 

De garage/carport in de bouwvrije zijtuinstrook van de loten 1 
tem 12 heeft verplicht een plat dak. 

   

 

van de 
om het 

   

   

    

Lot 1: 
De oppervlakte is beperkt tot max 40 m2/wooneenheid en kan 
dienst doen als garage en tuinberging. 

De bouwhoogte van de bijgebouwen is maximaal 3 meter tot 
bovenkant deksteen. Tot de bovenkant van de nok van een 
zadeldak max. 6 m. 

De garage/carport/(fietsen)berging in de bouwvrije 
ziluinstrook heeft ver licht een irat dak. 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 

1 Toelichting 
De vrijstaande bijgebouwen moeten 
complementair zijn aan de residentiële 
hoofdbestemming en er, qua vorm en 

i
afwerking, een architecturaal geheel mee 
vormen. 
Bij plaatsing tegen de zijdelingse en/of 

t achterste perceelsgrens kan, indien niet 
open, er enkel een volwaardige gevelsteen 

Stedenbouwkundi voorschrift 

GEVELMATERIALEN baksteen, hout of sierbepleistering in 
een lichte kleur, eventueel te combineren met hout, metaal of 
natuursteen op voorwaarde dat deze te combineren 
materialen een max. oppervlakte van 25% van de totale 
geveloppervlakte niet overschrijdt. 

DAKVORM: Plat dak voor gebouwen geplaatst op de 
perceelsgrens 
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' toegestaan worden. Overige gebouwen: plat dak of schuin dak met een max. 
helling van 450  

DAKBEDEKKING: 
Plat dak: dakvilt, bitumineuze dakbedekking, kunststof 
materialen 
Schuin dak: pannen, leien, zink, koper 

2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

Toelichting 	 Stedenbouwkundi9 voorschrift  
De gewestelijke verordening van 5 juli 2013 Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende 
inzake 	hemelwaterputten, 	infiltratie- materialen of materialen toegepast met een brede voeg. 
voorzieningen, buffervoorzieningen en Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de 
gescheiden lozing van afvalwater en terrassen toegelaten (max. 30 m2) mits ze afwateren naar de 
hemelwater moet nageleefd worden. 	tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is.  

01 
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Toelichting 

Afsluitingen zijn van belang om de privacy 
van de toekomstige bewoners te kunnen 
garanderen. 

Stedenbouwkundig voorschrift 

AARD 

Groene scheidingen (haag, draadafsluitingen) zijn toegelaten 
op de perceelsgrenzen 

AFMETINGEN 
draadafsluitingen: maximale hoogte 2 meter 

Op de zijkavelgrenzen die geen rooilijn zijn en waar een 
hoofdgebouw tegenaan is gebouwd, is een tuinmuur 
toegelaten tot 3m achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw. Voor het overige zijn er geen beperkingen of 
verplichtingen aangaande afsluitingen op de zijkavelgrenzen 
die seen rcourn zin. 

 

        

              

              

Getekend "Ne Varietur" ge(kort)tekend 
als bijlage aan een akte 
verloden voor Mia WILLEMS L7+4 
not :ris te REM op 2049 _03_ UI- 

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 

 

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

        

           

 

Toelichting 

         

    

Stedenbouwkundig voorschrift 	 . 
Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan. Het maaiveld moet 
met maximaal 10 cm hoogteverschil aansluiten t.o.v. het 
maaiveld van de aanpalende percelen, tenzij ze vanuit de 
omgeving, vanuit het bestaand reliëf of hedendaagse 
architecturale vormgeving te verantwoorden zijn. 

 

Bij de inplanting van de gebouwen en bij de 

 

tuinaanleg moet het bestaande reliëf 
maximaal gerespecteerd worden. Het gaat 
om een vrij vlak terrein, waar 

F  reliefwijzigingffin niet wenselijk zijn. 

 

     

 

3.2. VERHARDINGEN 

         

 

Toelichting 

         

      

Stedenbouwkundig voorschrift 

  

 

De verharde oppervlakte moet beperkt 
worden in oppervlakte ten voordele van een 
maximum aan groenaanleg en met het oog 
op een minimale waterafvoer naar de 
riolering. 

De verhardingen dienen op die manier te 
worden aangelegd dat het hemelwater 
Qpgevangen wordt op het eigen terrein. 

   

  

Verhardingen blijven beperkt tot terrassen en toegangen tot 
garages en deuren. omrand door groenaanleg. Buiten deze 
zones dient de tuin aangelegd te worden met 
groenaanplantingen. 

 

   

           

           

           

3.3. INRICHTINGSELEMENTEN 

Toelichtin 

De gewestelijke verordening hemelwater 
moet uiteraard nageleefd worden bij de 
aanleg van opritten en toegangen 
Bijkomend worden er maatregelen getroffen 
inzake de aan te leggen verhardingen. 

    

 

Stedenbouwkundi voorschrift 
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende 
materialen of materialen toegepast met een brede voeg. 
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de 
terrassen toegelaten (max. 30 m2) mits ze afwateren naar de 
tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. 

Buiten deze verhardingen dient de tuin aangelegd te worden 
met groenaanplanting door middel van een streekeigen 
beplanting. 

 

  

  

  

        

        

        

3.4. AFSLUITINGEN 

     



Provincie 
Antwerpen 

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

Dienst Omgevingsberoepen 

AANGETEKEND  

Novus nv 

ScepdaeIaan60 

800 Brikngp,... 
tfl'.i`j e Ei 

2 MEI 2018 

VAN DEN BIESEN Katty 1T 03 240 57 32 

Katty.VANDENBIESEN@provincieantwerpen.be  

Beroep van Diederik Van der Veken en Kris Vaes tegen het besluit van het 

college van burgemeester en schepenen van Retie dd. 19 december 2017 

te Hulse Akkers 

datum 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

contactpersoon 

onderwerp 

18 mei 2018 

PSTV-2018-0050 

NO Vlis 

Proiec ontwikkelinci • 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

Als bijlage zend ik u een kopie van het besluit van de deputatie waarbij 

uitspraak wordt gedaan over uw beroep. 

In het besluit kan u lezen welke beroepsmogelijkheden er nog zijn tegen de 

uitspraak van de deputatie. 

Met vriendelijke groeten 

Namens de deputatie 

Namens de provinciegriffier 	 De gedeputeerde, 

In opdracht 

Katrine Leemans 
	

Luk Lemmens 

Provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar 

Koningin Elisabethlei 22 1 2018 Antwerpen 1 

T 03 240 50 11 1 F03 240 66 79 
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4. 

fik 
A 

Provincie 	Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
Antwerpen 	Dienst Omgevingsberoepen 

Besluit 

     

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

Op 26 april 2018 beslist de deputatie het volgende: 

Het beroep van Diederik Van der Veken (belanghebbende derde), 	tegen het besluit van 
19 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Retie, waarbij de 

vergunning tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen wordt verleend, op een terrein, gelegen Hulse 

Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 117, 114 H, 107 H 2, 115 H, 110 A, wordt niet ingewilligd. 

Het beroep van Kris Vaes (belanghebbende derde), tegen het besluit van 19 december 2017 van 

het college van burgemeester en schepenen van Retie, waarbij de vergunning tot het verkavelen 

van 13 bouwplaatsen wordt verleend, op een terrein, gelegen Hulse Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 

114 K, 117, 114 H, 107 H 2, 115 H, 110 A, wordt niet ingewilligd. 

Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen, de voorgebrachte 

verkavelingsvoorschriften en onder de voorwaarden opgenomen in het besluit van het college van 

burgemeester en schepenen van Retie. 

Werden gehoord tijdens de hoorzitting van 3 april 2018: Diederik Van der Veken en Kris Vaes 

(belanghebbende derden), Patrick Geuens (namens de gemeente), Michael Gurickx 

(vergunningsaanvrager) en Floris Sebreghts (advocaat namens vergunningsaanvrager). 

Tijdens de hoorzitting werden geen bijkomende stukken neergelegd. 

De deputatie sluit zich niet aan bij het verslag van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar van 

12 aprd 2018 gelet op de onderstaande motivering. 

1. DOSSIERGEGEVENS 

Het college van burgemeester en schepenen van Retie heeft op 19 december 2017 aan Novus nv 

met als adres Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge, de vergunning verleend voor het verkavelen van 

13 bouwplaatsen op een terrein, gelegen Hulse Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 117, 114 H, 
107 H 2, 115 H, 110 A. 

Tegen dat besluit van het college van burgemeester en schepenen werd door Diederik Van der 

Veken (belanghebbende derde), met als adres Hulse Akkers 31, 2470 Retie en Kris Vaes 

(belanghebbende derde), met als adres Hulse Akkers 25, 2470 Retie, bij de deputatie beroep 

ingesteld. 

2. ONTVANKELIJKHEID 

Het beroep van Diederik Van der Veken is ontvankelijk. 

Een afschrift van de beslissing van het college var,i burgemeester en schepenen werd aangeplakt op 

20 december 2017. 



De poststempel van de aangetekende brief van Diederik Van der Veken met het beroepschrift is 

gedateerd op 16 januari 2018 en geldt als bewijs van verzending. 

Art. 4.7.21 §2 van de VCRO bepaalt dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse 

of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, beroep kan 

instellen bij de deputatie. 

Uit het voorliggend beroepschrift blijkt dat de hinder of nadelen voldoende concreet zijn omschreven 

en dat er een verband bestaat met de realisatie van de bestreden beslissing. 

De vereiste documenten werden bijgebracht. 

Het beroep van Kris Vaes is ontvankelijk. 

Een afschrift van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd aangeplakt op 

20 december 2017. 

De poststempel van de aangetekende brief van Kris Vaes met het beroepschrift is gedateerd op 

17 januari 2018 en geldt als bewijs van verzending. 

Art. 4.7.21 §2 van de VCRO bepaalt dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse 

of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, beroep kan 

instellen bij de deputatie. 

Uit het voorliggend beroepschrift blijkt dat de hinder of nadelen voldoende concreet zijn omschreven 

en dat er een verband bestaat met de realisatie van de bestreden beslissing. 

De vereiste documenten werden bijgebracht. 

3. OMSCHRIJVING EN HISTORIEK VAN DE AANVRAAG 

Omschrijving 

De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein naar 12 loten voor halfopen bebouwing en één 

lot als projectzone voor het creëren van minimaal drie sociale wooneenheden. 

De bestaande toestand omvat een terrein met een oppervlakte van ca. 6722m2. Het terrein is 

momenteel in gebruik als tuinzone bij woningen die gelegen zijn aan de Kromstraat. Een deel van 

het terrein is bebost. 

Men wenst het terrein te verkavelen in dertien loten waarvan twaalf voor eengezinswoningen in 

halfopen bebouwing en één lot (nr.1) voor de oprichting van drie wooneenheden in het kader van 

het bindend sociaal objectief. Er wordt eveneens een nieuwe wegenis aangelegd die aantakt op 

Hulse Akkers. In de verkavelingsvoorschriften werd opgenomen dat enkel een aanvraag voor 

groepswoningbouw kan worden vergund en dat de woningen per werf worden opgericht, met een 

mogelijke fasering per bouwblok. 

De voorschriften bepalen voor de loten 2 t.e.m. 13:  

De woningen worden ingeplant op 5m uit de nieuw ontworpen rooilijn. De voorgevelbreedte 

bedraagt 6m en er wordt een bouwvrije zijtuinstrook met een breedte van 3m voorzien. Achter de 

woningen wordt een tuinzone met een diepte van 10m voorzien. 

De maximale bouwdiepte bedraagt 12m op het gelijkvloers en de verdieping, de maximale 

kroonlijsthoogte bedraagt 6,50m. Een zadeldak is toegestaan tot een diepte van 9m; de overige 

diepte dient met plat dak uitgevoerd te worden. Een volledig plat dak is eveneens toegestaan. 
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In de bouwvrije zijtuinstroken dient verplicht een garage/carport opgericht te worden, uitgezonderd 

lot 13 waarbij dit inpandig in het bouwvolume dient te gebeuren. 

Als gevelmaterialen worden baksteen, hout, sierbepleistering in lichte kleur, metaal of natuursteen 

bepaalt. De dakbedekking dient uitgevoerd te worden in pannen, leien of koper. 

In de tuinzone kunnen bijgebouwen worden opgericht in de daartoe bestemde zone op het 

verkavelingsplan. Deze mogen een maximale oppervlakte van 10% van de perceelsoppervlakte 
hebben. 

De voorschriften voor lot 1 bepalen:  

Het hoofdgebouw dient aan beide zijden een bouwvrije zijtuinstrook van 3m te respecteren. Er kan 

een garage/carport worden opgericht, aansluitend op deze van lot 2. Een bijgebouw met een 
maximale oppervlakte van 40m2  kan in de tuinzone worden opgericht. Deze dient een afstand van 

1m t.o.v. de perceelsgrenzen te bewaren of op de perceelsgrens worden voorzien mits schriftelijk 
akkoord van de aanpalende. 

De voorschriften met betrekking tot bouwdiepte, -hoogte, dakvorm, gevelmaterialen en 

dakbedekking zijn identiek aan deze voor de overige loten. 

Historiek 

10/01/2017: weigering stedenbouwkundige vergunning voor het verkavelen van 13 bouwkavels. 

4. BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

De aanvraag werd op 19 december 2017 vergund door het college van burgemeester en 
schepenen van Retie met volgende motivering (samengevat): 

Beoordeling goede ruimtelijke ordening: 

functionele inpasbaarheid  

Art. 5.1.1. van het KB van 28.12.1972 bestemt de woonuitbreidingsgebieden uitsluitend voor 

groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid niet heeft beslist over de ordening van het 

gebied met BPA of verkaveling. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het 
vastgestelde gewestplan; 

mobiliteitsirnpact 

Het creëren van 13 ééngezinswoningen kan licht de verkeersdruk op deze omgeving verhogen. 

Het betreft evenwel geen doorgaand verkeer, slechts bestemmingsverkeer. Op de verschillende 
loten is plaats voor parkeervoorzieningen. 

schaal 

Aangepast aan de omgeving (cfr. Hulse Akkers). Gelet op de bijgevoegde stedenbouwkundige 

voorschriften blijven de te realiseren woningen binnen het klassieke gabarit en volume. 

ruimtegebruik en bouwdichtheid  

De bouvt
i
stroken, zowel voor het hoofdgebouw als voor de bijgebouwen, en de op het 

verkavelihgsplan voorziene bouwvrije stroken beantwoorden aan de gangbare stedenbouwkundige 
normen. 
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visueel-vormelijke elementen  

De nieuw te bouwen woningen met eventuele bijgebouwen integreren, gelet op de bijgevoegde 

stedenbouwkundige voorschriften, in de omgeving. 

Algemene conclusie 

Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het 

geldende gewestplan en dat de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht door 

het gevraagde. 

Overwegende dat de voorgestelde bebouwingstypologie rekening houdt met de karakteristieken 

van de omgeving. De voorgestelde kavelbreedte en kaveldiepte zijn gangbaar en in 

overeenstemming met de omgeving. Er kan besloten worden dat de aanvraag zich op aanvaardbare 

wijze in de omgeving integreert. De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar. 

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunningen voor de woningen gelijktijdig moeten 

worden aangevraagd en opgetrokken per bouwblok. De woningen kunnen niet apart vergund worden 

voor de realisatie van individuele projecten. Enkel groepswoningbouw is mogelijk, en dit per werf. In 

de verkaveling voor groepswoningbouw zijn er 2 werven: lot 1 en loten 2 tot en met 13. 

Omwille van bovenvermelde redenen beslist het college van burgemeester en schepenen om een 

voorwaardelijke vergunning af te leveren. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft naar aanleiding van het beroep over de 

aanvraag op 6 februari 2018 het standpunt in eerste aanleg bevestigd. 

5. ARGUMENTATIE BEROEPER 

Diederik Van der Veken: 

Belang:  

Beroeper is eigenaar van een aanpalende kavel en vreest hinder door wateroverlast, 

verkeersoverlast en een inbreuk op de privacy. 

Motivatie:  

• Het verwijderen van de bomen en het groen doet de angst toenemen dat de wateroverlast en 

dan vnl. in het korte deel van de Huls& Akkers, nog gaat toenemen daar nu reeds bij zware 

regenval dit deel van de straat onder water komt. Nu wordt het water nog grotendeels 

geabsorbeerd door de bosgrond, wat onmogelijk wordt na het kappen van het bos en dit vol te 

storten met beton. Wij zouden niet willen dat door deze verkaveling het water de huizen 

binnenkomt. Ook de afwateringsgoot in de herziene verkavelingsaanvráag kan nooit op tegen 

het natuurlijk proces van bomen in deze ( één boom verwerkt +/- 500 liter water per dag ). 

• De toename van het verkeer in de altijd al kindvriendelijke Hulse Akkers. Een toename van 15 

woningen zal leiden tot een toename van +/- 30 wagens, die telkens door de Hulse Akkers 

moeten. Daardoor wordt de Hulse Akkers zeer druk, eerder een doorgangsstraat, dan wel de 

speelstraat zoals wij deze altijd gekoesterd hebben. 

• De verwijdering van het enige stukje groen in de buurt is niet alleen een drama voor fauna ( 

egels, Vlaamse gaai, koolmeesjes, mussen, roodborstjes, egels, eekhoorntje,... ) en flora, maar 

lijkt ons ook enkel ingegeven door commerciële ingevingen. Daarbij heeft de gemeente bij vorige 

aanvragen tot bv het verwijderen van een haag of struik steeds geweigerd omdat groen toch niet 

zomaar verwijderd kon worden. Een extra argument om het huidige bos te kunnen behouden, is 

de verkavelingsniogelijkheid vlakbij op de vroegere voetbalvelden van KFC Retie. Het aanplanten 
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van enkele bomen in de herziene verkavelingsaanvraag weegt natuurlijk niet op tegen het 
kappen van bijna een hectare bos. 

• Bij de aankoop van het huis bij de VMSW en de inrichting van de tuinen werd wel rekening 

gehouden met de eventuele verkaveling van de voetbal pleinen, maar niet met deze verkaveling 

van de reeds bestaande hoven van de huizen in de Kromstraat, die niet enkel het zicht drastisch 
verandert, maar ook de privacy in de tuin en zelfs in huis inperkt. 

• Daarom hopen wij U met dit schrijven te overtuigen negatief te adviseren voor deze verkaveling. 

Het feit dat +/- 90 Wo van de bewoners de petitie bij het eerste bezwaarschrift heeft 

ondertekend, wijst op de grote eensgezindheid tegen deze mogelijke verkaveling. De 

verkavelingsaanvraag steeds te doen in de drukke maand juni - wegens de examens van de 

kinderen - is mogelijks doelbewust gedaan om de eventuele weerstand te bemoeilijken. 

Kris Vaes: 

Het beroepschrift bevat een identieke argumentatie als het beroepschrift van Diederik Van der 
Veken. 

6. WETTELIJK BEOORDELINGSKADER1  

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) - B.S. 20.08.2009. 

Planningscontext: 

• De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals-Mol (goedgekeurd bij KB van 
28 juli 1978). 

• Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. 

• Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan. 

• Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen 
verkaveling. 

• Het eigendom is niet getroffen door een rooilijn. 

Uitvoeringsbesluiten: 

• Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 met wijzigingen, betreffende de 

dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 met wijzigingen, betreffende de openbare 

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 
vergunningsaanvraag advies verlenen. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 met wijzigingen, tot bepaling van de werken 

en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. 

De vergunning aanvraag wordt beoordeeld onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten, en houdt derhalve geen 

enkele beslissin in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de Grondwet behoren 

geschillen over 4urgerlijke rechten, zoals het hebben .ran bouwrecht, erfdienstbaarheden,..., tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de burgerIijke rechtbanken. 
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• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 inzake de minimale weguitrusting. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 met betrekking tot beveiligde zendingen. 

Verordeningen: 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige 	verordening 	inzake 	hemelwaterputten, 	infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en escheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Sectorale wetgeving en andere voorschriften: 

Decreet vprl 18 juli 9003 betreffende het integraal waterbeleid, eveneens vermeld in art. 4.3.1 

§1, 4° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

a Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en bijhorende 

uitvoeringsbesluiten, eveneens vermeld in art. 4.3.1 §1, 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. 

• Bosdecreet van 13 juni 1990. 

• Wet 10 april 1841 op de buurtwegen en provinciale verordening, goedgekeurd bij KB van 3 

september 1928. 

7. ADVIEZEN 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft over de aanvraag voorwaardelijk gunstig advies 

uitgebracht op 8 juni 2017. 

PIDPA heeft over de aanvraag voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht op 20 juli 2017. 

GECORO Retie heeft over de aanvraag voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht op 24 oktober 

2017. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft over de aanvraag voorwaardelijk gunstig advies 

uitgebracht op 1 augustus 2017. Dit advies luidt samengevat als volgt: 

Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van voorwaarde(n)op het gebied van 

compenserende maateregelen dient integraal deel uit te maken van de stedenbouwkundige 

vergunning. 

Brandweer zone Kempen heeft over de aanvraag advies uitgebracht op 29 juni 2017. 

8. OPENBAAR ONDERZOEK 

De aanvraag werd openbaar gemaakt. 

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 bezwaarschriften ingediend, waarin samengevat de 

volgende bezwaren worden aangehaald: 

• mogelijke wateroverlast 

• verkeerstoenamep 

• verdwijning van groenelementen 

• mogelijke privacyhinder 
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• De inhoudelijke behandeling van de bezwaren wordt verder in dit verslag opgenomen2. 

9. BEOORDELING 

Uit de onderstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan worden gebracht 

met de wettelijke bepalingen en de goede ruimtelijke ordening door het opleggen van voorwaarden. 

De deputatie stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de planologische 
bestemming van het gewestplan. 

Volgens het vastgestelde gewestplan van Herentals-Mol (goedgekeurd bij KB van 28 juli 1978) 

situeert de aanvraag zich in woonuitbreidingsgebied. 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde 

overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die 

overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel 

omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de 

promotor. 

De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar (PSA) stelt dat de aanvraag volgens het gewestplan 

gesitueerd is in woonuitbreidingsgebied. De bevoegde overheid heeft over de ordening van het 

gebied heden nog niet beslist. Bijgevolg is enkel groepswoningbouw mogelijk in het betreffende 
gebied. 

Onder groepswoningbouw in de zin van artikel 5.1.1 van het Inrichtingsbesluit dient te worden 
verstaan "het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één 

samenhangend geheel vormen". 

De aanvrager heeft een klassieke verkavelingsaanvraag ingediend. De loutere vermelding in de 

motivatienota dat het een verkaveling groepswoningbouw betreft volstaat niet. 

Onder groepswoningbouw wordt 'het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor 
bewoning die één samenhangend geheel vormen' begrepen. 

Het verkavelingsvoorschrift biedt geen garantie naar groepswoningbouw. Meer nog, met een 

verkaveling, is het perfect mogelijk dat het geheel opgesplitst wordt in afzonderlijke 

eengezinswoningen voor particulieren, hetgeen juist uitgesloten is bij groepswoningbouw. 

De deputatie sluit zich niet aan bij dit standpunt. In een aanvullende nota stelt de 

vergunningsaanvrager immers: 

(...) dat de beschrijvende nota een materiële vergissing bevat: 

Wat omtrent een gefaseerde uitvoering binnen een werf in de aanvraagnota staat moet worden 

genegeerd. Deze vermelding in de aanvraagnota blijkt een materiële vergissing. De formulering 'dat 

er per werf gefaseerd kan worden uitgevoerd' bleef verkeerdelijk staan uit een vorige aanvraag die 

eerder werd ingediend en om die reden terecht werd geweigerd. Op vraag van de gemeente en op 

advies van 10K werd dit in huidige aanvraag en specifiek in de verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften aangepast. 

2  Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een beroep, er 

niet toe gehouden alle bezwaren en opmerkingen die tijdens de voorafgaande administratieve procedure werden 

geformuleerd, t beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke met de plaatselijke aanleg of ruimtelijke ordening verband 

houdende rederen haar beslissing verantwoorden. Deze redengeving dient des te meer concreet en precies te zijn wanneer 

de gewestelijke tedenbouwkundige ambtenaar in eerste instantie een ongunstig advies heeft uitgebracht (R.v.St., Vereecke, 
nr. 1,5.631, 1 o tober 2004). 
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De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar aanvaardt dat deze formulering in de beschrijvende 

nota buiten beschouwing dient gelaten te worden daar dit een materiële vergissing betreft. 

Verder wordt in de nota gesteld: 

(...) dat groepswoningbouw gedefinieerd wordt in de omzendbrief van omzendbrief van 8 juli 1997 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. De 

definitie luidt: 

"het tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van woningen" 

Daarnaast wordt nog verwezen naar de rechtspraak van de RvVb en de RvS die groepswoningbouw 

definieert aan de hand van volgende drie voorwaarden waaraan cumulatief dient te warden voldaan: 

• Het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen; 

• Deze gebouwen moeten bestemd zijn voor bewoning en; 

• De woningen moeten één samenhangend geheel vormen. 

De deputatie is van oordeel dat er voldoende garanties in de s. tedenbouwkundige voorschriften zijn 

opgenomen om te voldoen aan de hierboven aangehaalde criteria voor groepswoningbouw. 

Bijgevolg dient geoordeeld te worden dat de aanvraag in overeenstemming is met de 

gewestplanbestemming woonuitbreidingsgebied. 

De aanvraag is verenigbaar met normen en percentages betreffende de verwezenlijking 

van een bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

De aanvraag doorstaat de watertoets. 

De voorliggende verkaveling voorziet de mogelijkheid van het bouwen en/of verharden van een 

gedeelte van de percelen, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de 

plaatselijke waterhuishouding. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie 

van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Wanneer schema van bijlage 2 bij het besluit 

van 20 juli 2006 wordt doorlopen (vertaald in het watertoetsinstrument) bekomt men als resultaat 

dat advies moet worden gevraagd aan de waterbeheerder met betrekking tot het begroten van het 

effect van de gewijzigde afstromingshoeveelheid. Voor het overige is een positieve uitspraak over de 

watertoets mogelijk indien ten minste wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 

lozing van afvalwater en hemelwater en aan de voorwaarden gesteld in het voornoemd advies. De 

verkaveling bevat ook voorschriften met betrekking tot de waterhuishouding. 

Het rooien van bomen moet aanzien worden als vegetatiewijziging voor zover het gaat om een stuk 

bos. Voor vegetatiewijziging is er een specifieke watertoetsrichtlijn opgemaakt, die echter niet 

relevant is indien het gaat om lijnvormige elementen (rijen bomen) of individuele bomen. 

Bomen die onderdeel uitmaken van lijnvormige elementen in hellende gebieden of langsheen 

waterlopen hebben erosiewerende, ecologische en landschappelijke waarden. Het wortelgestel van 

bomen draagt bij tot de versterking van bermen en oevers. Het verwijderen van natuurlijke 

vegetatie en bomen verhoogt de erosiegevoeligheid van de bodem en grachtkanten en kan zo 

mogelijk een negatieve invloed uitoefenen op de waterhuishouding. 

Er hoeft geen milieueffectenrapport te worden opgesteld. 

Het project valt onder bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2014 

houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan nnilieueffectrapportage 

(project-m.e.r.-besluit). 
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Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de bijgevoegde project-

m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. 

Er werd een goedgekeurd voorstel voor boscompensatie bij de aanvraag gevoegd. 

Met toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 is de houder van een 

stedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning voor beboste terreinen verplicht 

om de ontbossing te compenseren. 

Het boscompensatievoorstel werd ongewijzigd goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en 

Bos. 

Er worden lasten (conform art. 4.2.20 VCRO) met betrekking tot de nutsvoorzieningen 

verbonden aan de vergunning. 

De nutsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente werden om advies verzocht. 

Uit het advies van Pidpa blijkt dat het wenselijk is om lasten met betrekking tot de verwezenlijking 

van nutsvoorzieningen te verbinden aan een eventuele vergunning. Dit advies dient bijgevolg strikt 

te worden nageleefd. 

De brandweer bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit. 

De aanvraag is in overeenstemming met de wetgeving voor de brandveiligheid van gebouwen, op 

voorwaarde dat het advies strikt wordt nageleefd. 

De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, zoals gewijzigd bij decreet van 4 april 2014, 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en 

het decreet op het grond- en pandenbeleid, is niet van toepassing op voorliggende 
aanvraag. 

De aanvraag grenst aan zuidelijke zijde aan voetweg nr. 43 met een breedte van 1,70m. Aan 

oostelijke zijde grenst de aanvraag aan voetweg nr. 41 met een breedte van 1,70m. De aanvraag 

houdt geen enkele wijziging aan de buurtwegen in waardoor de buurtwegenwet niet van toepassing 

is. 

De aanvraag kan in overeenstemming worden gebracht met de goede ruimtelijke 

ordening door het opleggen van voorwaarden. 

Bij de beoordeling van het aangevraagde is rekening gehouden met de in de omgeving bestaande 

toestand. De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt 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. Het aangevraagde werd met inachtneming van al deze aspecten 

onderzocht. Er wordt dieper ingegaan op de voor de aanvraag noodzakelijke of relevante elementen. 

De aanvraag is gesitueerd binnen de kern van de gemeente Retie. de onmiddellijke omgeving wordt 

gekenmérkt door gekoppelde en vrijstaande eengezinswoningen van een of twee bouwlagen onder 

schuin dak. De aanvraag is begrepen tussen de bestaande bebouwing van eengezinswoningen aan 

de Kromstraat en de nieuwe ontwikkeling aan de Hulse Akkers. Aan de westelijke zijde is het terrein 

begrensd door voetbalvelden. 
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De deputatie stelt dat een verkaveling functioneel inpasbaar is in woonuitbreidingsgebied 

aangezien de verkavelingsvoorschriften voldoende garanties bieden voor de gelijktijdige 

oprichting van de woningen (cfr. groepswoningbouw). 

Zoals eerder in dit besluit vermeld, sluit de deputatie zich niet aan bij het standpunt van de 

provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar omtrent de inpasbaarheid van het aangevraagde in een 

woonuitbreidingsgebied. 

De deputatie stelt dat de verkavelingsvoorschriften voldoende garanties bieden op de gelijktijdige 

oprichting van de woningen en dat hiermee voldaan is aan de criteria om te bepalen of een project 

als groepswoningbouw kan beschouwd worden. 

De voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften zijn inpasbaar in de omgeving. 

De ontworpen wegenis, de inplanting van de gebouwen en de voorgestelde bebouwingstypologle zijn 

principieel inpasbaar in de omgeving. De stedenbouwkundige voorschriften zijn afgestemd op de 

omliggende bebouwing en daardoor zou toekomstige bebouwing die hieraan voldoet zich integreren 

in de omgeving. 

BESLUIT 

Artikel 1 - Het beroep van Diederik Van der Veken (belanghebbende derde), tegen het besluit van 

19 december 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Retie, waarbij de 

vergunning tot het verkavelen van 13 bouwplaatsen wordt verleend, op een terrein, gelegen Hulse 

Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 117, 114 H, 107 H 2, 115 H, 110 A, wordt niet ingewilligd. 

Het beroep van Kris Vaes (belanghebbende derde), tegen het besluit van 19 december 2017 van het 

college van burgemeester en schepenen van Retie, waarbij de vergunning tot het verkavelen van 13 

bouwplaatsen wordt verleend, op een terrein, gelegen Hulse Akkers, afdeling 1, sectie B, nrs. 114 K, 

117, 114 H, 107 H 2, 115 H, 110 A, wordt niet ingewilligd. 

Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen, de voorgebrachte 

verkavelingsvoorschriften en onder de voorwaarden opgenomen in het besluit van het college van 

burgemeester en schepenen van Retie. 

Artikel 2 - Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending 

bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift van de 

uitdrukkelijke beslissing wordt tevens bezorgd aan volgende personen of instanties, voor zover zij 

zelf niet de indiener van het beroep zijn: 

10 het college van burgemeester en schepenen; 

2° het departement; 

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

Artikel 3 - Een mededeling die te kennen geeft 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. De Vlaamse Regering kan, 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 tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de 

PSTV-2018-0050 	 10 



11 

uitdrukkelijke beslissing of van de kennisgéving van de stilzwijgende beslissing. 

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, 

vermeld in artikel 4.7.21, §2 van de Vlaamse Codex, een gewaarmerkt afschrift van het attest van 
aanplakking af. 

Van een vergunning, afgegeven door de deputatie, mag gebruik worden gemaakt vanaf de 
zesendertigste dag na de dag van aanplakking. 

Deze bepalingen gelden onverminderd art. 4.5.1 §2 van deze codex (m.b.t. inrichtingen waarvoor 

ook een milieuvergunning vereist is) en art. 4.2.6 §2 eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid. 

Artikel 4 - Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door volgende belanghebbenden: 

1° de aanvrager van de vergunning, respectievelijk de persoon die beschikt over zakelijke of 

persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het voorwerp uitmaakt van een 

vergunningsbeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 

2° de bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorganen; 

3° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen 
kan ondervinden ingevolge de vergunningsbeslissing; 

4° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door 

de vergunningsbeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een 

duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten; 

50 de leidend ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde, voor 

vergunningen die afgegeven zijn binnen de reguliere procedure, behalve in de gevallen, vermeld 
in artikel 4.7.19, §1, derde lid; 

6° de leidend ambtenaar of bij afwezigheid diens gemachtigde van het departement of agentschap, 

waartoe de adviserende instantie behoort, aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, 

respectievelijk artikel 4.7.26, §4, 2°, op voorwaarde dat die instantie tijdig advies heeft verstrekt 

of ten onrechte niet om advies werd verzocht. 

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet 

heeft bestreden door middel van het daartoe openstaande georganiseerd administratief beroep bij 

de deputatie, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad te wenden. 

De beroepen worden ingesteld binnen een vervalternnijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als 
volgt: 

a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen. 

De beroepen worden ingesteld bij wijze van verzoekschrift. 

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 

april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 

rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

Contactgegevens van de Raad: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Ellips-gebouw 

Koning Albert I - laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

\ 
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Katrine Leemans 

Getekend "Ne Varietur" ge(kort)tokeild 

2..ls bijlage aan een 

verleden voor Mia '.illiiLLEMS04 

notaris te RETIE op 1- rviguced ?(M 

Tegen de beslissing van vermelde Raad is daarna nog enkel cassatieberoep bij de Raad van State 

mogelijk door elke partij die betrokken was bij de procedure voor de Raad. 

Antwerpen, in zitting van 26 april 2018. 

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de 

heer Peter Bellens, de heer Rik Rtittger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier 

Verslaggever: Luk Lemmens 

In opdracht: 

De Provinciegriffier, 	 De Voorzitter, 

Danny Toelen 
	

Luk Lemmens 

Voor eensluidende kopie 

Voor de Provinciegriffier 

De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar 
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ATTEST 

Gate 	"Na Variolur" ga(kort)takend 

&VS bijiage aan een akte 

veriedon voor Mia WILLEMSM 

nolads te FIETIE op 7-iinvoan-- 79(c5 

Verkavelingsvergunning goedgekeurd d.d. 26 april TOt8cior de bestendige epu adé van de 

provincieraad van Antwerpen met de referentie V/653/00 op naam van NovuS NV, voor 
eigendommen gelegen te Rede, Hulse Akkers, kadastraal bekend sectie B 114K-117-114H 107H2-
115H-110A. 

Het betreft een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen aangelegd werden. 

Volgens artikelen 4.2.19 en 4.2.20 van de Vlaamse Codex kan de vergunningverlenende overheid 

voorwaarden of lasten opleggen in de verkavelingsvergunning De lasten moeten in verhouding zijn met 

de te ontwikkelen projecten. Volgens artikel 4.2.16 § 2 dient het college van burgemeester en 

schepenen een attest af te leveren waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde 

voorwaarden en lasten uitgevoerd zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart hierbij dat aan de voorwaarden van de 

bovenvermelde verkavelingsvergunning voldaan Is: 

- de verkavellngsreglementen van Iveka nageleefd werden; 

- de nodige waarborgen voorzien werden voor de uitbreiding van het drinkwatemet van Pidpa; 

- de boscompensatie vervuld werd; 

de gratis grondafstand aan de gemeente ondertekend werd; 

- een passend bedrag in de gemeentekas gestort werd voor de aanleg van groenbeplanting; 

een bankgarantie voorzien werd voor het aanleggen van de wegenis. 

Dit attest wordt overgemaakt aan: 

Departement Omgeving Antwerpen, Anna-Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111/113 bus 52, 

2018 Antwerpen 

Notaris Mia Willemsen, Nieuwstraat 54, 2470 Retie 

Novus NV, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge 

Te Retie, 9 januari 2019 

Vanwege het college: 

Algemeen Directeur, Burgemeester, 

Patrick Geuens Abip Noyens 

0.0 
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Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Akte van notaris Mia Willemsen te Retie van 07/03/2019, repertorium 2019/0172

Blad(en): 20 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 1 op 11 maart 2019

(11-03-2019)

Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003898

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De ontvanger



Registratierelaas

eRegistration - Registratieformaliteit

Registratierelaas

Bijlage aan akte van notaris Mia Willemsen te Retie van 07/03/2019, repertorium 2019/0172

Blad(en): 32 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 1 op 11 maart 2019

(11-03-2019)

Register OA (6) Boek 00000 Blad 0100 Vak 0000897

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De ontvanger



Hypotheekrelaas

eRegistration - Hypotheekformaliteit

Hypotheekrelaas

Akte van notaris Mia Willemsen te Retie van 07/03/2019, repertorium 2019/0172

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid TURNHOUT 1

11 maart 2019 (11-03-2019)

Ref. : 76-T-11/03/2019-02293

Bedrag: tweehonderd dertig euro (€ 230,00)

Forfaitaire retributie overschrijving € 230,00

Totaal € 230,00

---

---

De hypotheekbewaarder
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