
1) In de documenten gevoegd bij de aanvraag wordt vermeld dat er mogelijkheid bestaat tot 

het uitoefenen van een professionele activiteit in de woningen, welke activiteiten worden 

bedoeld ? Ik dacht  dat de Dahlialaan residentieel  was. Wordt er hier van afgeweken ? 

 

Hiervoor verwijzen we naar de algemene Vlaamse regels m.b.t. vrijstelling en melding van 

omgevingsvergunning: de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw, een functie 

complementair aan het wonen kan worden toegestaan. Deze complementaire functie beslaat 

minder oppervlakte dan de woonfunctie en kan nooit meer dan 100m² beslaan. Denk bv. aan 

een kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, etc. 

 

2) Hebben inwoners van de gemeente Ternat voorrang bij het verwerven  van de woningen ?  

 

Er zal voorrang worden verleend aan kopers/huurders dewelke aan band hebben met de 

Gemeente Ternat (en de Nederlandse taal machtig zijn). Onder een ‘aantoonbare band met 

Ternat’ wordt verstaan dat de koper/huurder minstens 5 jaar van de laatste 20 jaar 

ingeschreven is in bevolkingsregister van Ternat. 

 

3) De totale oppervlakte van de wijk bedraagt 4,78ha, er worden 95 woningen voorzien. In het 

kader van de klimaatverandering zou ik graag  weten hoeveel % van de totale oppervlakte 

van de wijk onverhard zal zijn ? Hoeveel % van de totale oppervlakte is bestemd voor groen? 

In welke mate wordt het verdwijnen van de huidige  onverharde bodem gecompenseerd? 

Met betrekking tot de CO2 opslag: hoeveel bomen worden er aangeplant? Hoeveel bomen 

moeten er gekapt worden voor het realiseren van dit project ? 

 

Ca. 3,03ha van de 4,78ha (63%) betreft onverharde zones (tuinen en openbaar groen). 

Daarbovenop wordt ca 0,28ha aangelegd in waterdoorlatende verhardingen (paden en 

parkings). Ongeveer 0,52ha wegen worden verhard en ± 0,95ha betreft daken. Regenwater 

dat op daken of wegen valt, wordt 100% afgeleid naar onverharde stroken en collectieve 

wadi’s. 

 

Regenwater afkomstig van daken wordt in eerste instantie opgevangen in de 

regenwaterputten van de woningen, waar het wordt hergebruikt voor wasmachine, 

tuinkraantjes, toiletten, e.d. Wanneer bij hevige regenbuien of langdurige periodes van regen 

de regenwaterputten vol staan, wordt het overtollige regenwater naar de wadi’s geleid via het 

rioleringsstelsel. In deze wadi’s kan het regenwater infiltreren in de ondergrond. Proeven op 

het terrein en modelleringen hebben aangetoond dat het hele systeem op deze manier perfect 

regenbuien met een terugkeerperiode van 20 jaar kan verwerken zonder dat er één 

regendruppel de ontwikkeling verlaat via het rioleringsstelsel van de omliggende straten 

(Nieuwbaan). Zo komen we tot het resultaat dat het systeem slechts drie keer in 100 jaar 

(m.a.w. in zeer uitzonderlijke situaties) zal overlopen naar de riolen in de omliggende straten.  

 

Het verdwijnen van onverharde bodem wordt dus gecompenseerd door waar mogelijk 

waterdoorlatende verhardingen en de aanleg van wadi’s, ondiepe glooiingen in het terrein die 

over grote oppervlakten (1.774m²) neerslag bufferen (478m³) en in de bodem laten infiltreren, 

berekend conform de geldende richtlijnen.  

 

Deze wadi’s zullen aangeplant worden met waterminnende bomen (knotwilgen), en zullen het 

overgrote deel van het jaar droog staan. Er worden 26 bomen gerooid. Daartegenover worden 

111 bomen aangeplant en 616m hagen voorzien.  



 

 

4) Wie staat in voor het onderhoud van de wadi’s? Ik heb begrepen dat zij het grootste               

gedeelte van de tijd droog gaan staan, wat wordt hun functie dan ? 

 

Het openbaar domein wordt overgedragen aan de gemeente, die zal instaan voor het 

onderhoud. Wanneer ze droog staan, kunnen ze worden gebruikt als speelruimte. 

Voorbeelden hiervan worden aangegeven in de powerpoint, te bekijken via de gemeentelijke 

website.  

Na bekomen van een eventuele vergunning zal in overleg met de Gemeente en de buurt 

uitvoering gegeven worden aan de effectieve spelinvulling, de voorkeur gaat uit naar 

natuurlijke speelelementen (rolkeien, stappalen, speelbomen, balkenbrug,…). 

 

5) Hoe wordt het restgebied waarvan sprake op het einde van de ppt presentatie  van het 

studiebureau ingevuld ? 

 

Op de laatste slide worden de duurzaamheidselementen van het project samengevat. De term 

‘restgebied’ slaat op de volledige projectontwikkeling, m.a.w. de driehoek tussen Dahlialaan, 

spoorlijn en Nieuwbaan wordt in zijn geheel benoemd als restgebied. Het project geeft een 

geschikte invulling aan dit restgebied, dat slechts een geringe waarde heeft voor de landbouw, 

net door de ingesloten ligging.  

 

6) De gemeente kan 1,15ha grond aankopen aansluitend op het projectgebied, wie is 

momenteel eigenaar van  deze grond ? 

 

Novus heeft zakelijke rechten en eigendomsrechten op deze gronden. De gronden maken geen 

voorwerp uit van de voorliggende aanvraag, doch de Gemeente Ternat kan deze gronden 

verwerven. 

 

7) Volgens de studie worden er ruimschoots voldoende parkeerplaatsen voorzien, indien deze 

niet zouden volstaan (voor bewoners maar ook m.b.t. bezoekers) parkeren in de Dahlialaan? 

Nog een opmerking in dit verband: er wordt ook een ingangszone met speelpleintje voorzien 

aan de ingang van het Hertigembos. In de media wordt melding gemaakt dat bezoekers 

kunnen parkeren in de Dahlialaan. 

 

Indien er onvoldoende parkeerplaatsen zouden zijn, wat geenszins wordt verwacht, is er nog 

ruimte binnen het openbaar domein om bijkomende parkeerplaatsen te voorzien.  

 

In de bocht van de Dahlialaan wordt een toegangspoort voorzien om inwoners naar 

Hertigembos te leiden. Hier komen fietsenstallingen en een tiental parkeerplaatsen. Deze 

zullen ook dienstig zijn voor de school de Droomgaard. 

 

8) Volgens de archeologische nota van Acke en Bracke van 07/01/20  (punt 3.2 ev) diende  er 

nog bijkomend onderzoek te gebeuren van de bodem, is dit onderzoek ondertussen gebeurd 

en gepubliceerd? In de dossierstukken opgeladen bij het openbaar onderzoek vind ik er niets 

van terug. 

 



Dit onderzoek gebeurt pas bij het aanvatten van de grondwerken, zodat beide handelingen 

kunnen gecombineerd worden.  

 

9) Vandaag vinden we alleen open of halfopen bebouwingen in de Dahlialaan, in het nieuwe 

project worden ook gesloten bebouwingen voorzien. Hoe kan dat? 

 

Vanuit de Vlaamse Overheid wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik in 

nieuwe ontwikkelingen. Gesloten bebouwing maakt hier per definitie deel van uit.  

 

10) De gemeente vergelijkt de wijk Kruidenlaan (nog geen 70 huizen) met de toekomstige wijk 

Den Bos (95 huizen). Wat is de gemiddelde oppervlakte van een bouwterrein in de 

Kruidenlaan en in de nieuwe verkaveling? 

In de omgeving van de Kruidenlaan zien we percelen van ca. 360 tot 750m². In het beoogde 

woonproject zijn de kleinste kavels 160m² groot, tot oppervlaktes van ca. 560m². Dit strookt 

met de algemene evoluties van kavelgroottes in Vlaanderen.  

11) In 2014, waren er voor heel de gemeente Ternat (3) 15299 inwoners. In 2020, tellen we 

15994 inwoners dus 695 inwoners meer in 6 jaar en dat voor de 3 deelgemeentes. Met het 

nieuwe project zullen we alleen al voor een oppervlakte van 4,78 ha, ongeveer 350 tot 400 

inwoners mogen bijtellen voor slechts 1 deelgemeente. Wat is jullie logica?  

De evolutie in het aantal inwoners is slechts één demografische parameter die in rekening 

moet worden gebracht. Zeer belangrijk is het om ook naar de evoluties in het aantal 

huishoudens te kijken en de samenstelling ervan. 

 

Sinds de eeuwwisseling manifesteert zich het fenomeen gezinsverdunning: onze huishoudens 

worden kleiner. Het aantal huishoudens groeit sneller aan dan het aantal inwoners, waardoor 

men meer woningen nodig heeft voor hetzelfde aantal inwoners. Zo is de gemiddelde 

gezinsgrootte 2,44 (t.o.v. 2,71 in 1990) en bestaat 61,1% van de huishoudens in Ternat 

tegenwoordig uit één of twee personen. Rekening houdend met deze gemiddelde 

gezinsgrootte spreken we over de 95 loten eerder over 232 inwoners dan over 350 à 400. Het 



betreft daarom compacte en betaalbare woningen, die ook de doelgroep van bv. 

eenoudergezinnen moeten kunnen bereiken.  

Om verder de vergelijking te maken: in 2014 bedroeg het aantal huishoudens 6.165 t.o.v. 6.516 

in 2020. De 695 inwoners die erbij kwamen staan voor 351 huishoudens op 6 jaar tijd (en dus 

ook 351 woningen). Daarenboven zal het project uiteraard gefaseerd en marktvraagafhankelijk 

verlopen. We zijn er bijgevolg van overtuigd dat de ontwikkeling evenwichtig is voor de 

gemeente.  

12) Jullie spreken van de bouwblok kruidenlaan-Dahlialaan met 162 woningen ik heb maar 118 

huizen geteld, hoe kan dat? waar is het verschil van 44 huizen?  

 

Het aantal woningen werd geteld volgens onderstaande contour. Het verschil zit met name in 

het meetellen van de bestaande woningen langs weerszijden van de betrokken straten 

(Dahlialaan, Bosstraat, Kruidenlaan).  

 

 
 

13) Gaan de inwoners van Ternat voorrang krijgen om zo huizen te kopen of is dat niet het geval 

en zie jullie dat meer als een « slaapwijk »?  

 

Er zal voorrang worden verleend aan kopers/huurders dewelke aan band hebben met de 

Gemeente Ternat (en de Nederlandse taal machtig zijn). Onder een ‘aantoonbare band met 

Ternat’ wordt verstaan dat de koper/huurder minstens 5 jaar van de laatste 20 jaar 

ingeschreven is in bevolkingsregister van Ternat. 

 

Naast de eventueel nieuwe schoolsite, is er plaats voor ondersteunende infrastructuur. Er zijn 

nog geen concrete bouwplannen, maar het terrein is alvast groot genoeg om op termijn een 

kinderopvang en een kleine sporthal voor zowel basisschool De Kiem als de Droomgaard te 

voorzien. 

 

Door clustering van gemeenschapsinfrastructuur en menging met wonen is het de ambitie van 

de Gemeente om een levendige wijk te ontwikkelen en geen ‘slaapwijk’. 

 

14) Op welke datum hebben jullie het verkeer tussen de Dahlialaan en de Nieuwbaan tijdens de 

spitsuren gemeten? Hoe gaan jullie de parkeerplaatsen organiseren in de Dahlialaan?  

 



De datum van de tellingen is aangegeven in de mobiliteitsstudie §2.3: er is geteld in oktober 

2018. De inrichting van de Dahlialaan maakt geen deel uit van deze vergunningsaanvraag.  

 

In de Dahlialaan zijn er in het gedeelte tegen de Nieuwbaan reeds parkeervakken afgebakend. 

Indien nodig wordt dit ook op andere plaatsen gedaan. 

 

15) De nieuwe pendelaars zullen zeker met hun auto naar het station Essene-Lombeek willen 

rijden. Zoals de gemeente weet is de parking, in een gewone periode, al om 7u30 volzet. Wat 

voorziet de gemeente voor deze problematiek?  

 

De nieuwe wijk ligt op wandelafstand van het station van Essene-Lombeek. Wij gaan ervan uit 

dat de inwoners te voet of met de fiets gaan. Het vorige bestuur voerde een blauwe zone rond 

het station in, gecombineerd met gratis bewonerskaarten om de bewoners tegen het 

stationsparkeren te beschermen. Dit blijft behouden. 

 

De Vlaamse overheid voorziet op termijn (2-5 jaar) in het kader van het verminderen van het 

autoverkeer naar Brussel een uitbreiding van de stationsparking naar 216 plaatsen. 

 

16) De nieuwe bewoners kunnen misschien hun fiets nemen om naar station te gaan en genieten 

van de nieuwe fietspaden van den bos wijk maar nadien in de Sluisvijverstraat is het echte 

ellende. We hebben twijfel dat de gemeente iets voor onze nieuwe bewoners voorzien heeft 

(al niet voor ons)? 

 

Op de Sluisvijverstraat en Nieuwbaan voorziet de gemeente nog deze legislatuur nieuwe 

fietspaden. De plannen zijn klaar én goedgekeurd door de subsidiërende overheid. Tegelijk 

dient op de Sluisvijverstraat de riolering vernieuwd te worden. Deze dient onder de spoorweg 

te gaan en de technische uitvoering wordt nog verder onderzocht door Infrabel. 

 

17) Tenslotte, zoals jullie weten, er is een tekort aan dokters in onze gemeente en zeker in onze 

buurt. Zullen jullie een dokter kunnen overtuigen om zijn praktijk in de nieuwe wijk den bos 

te openen? 

 

Ternat staat niet op de lijst van huisartsarme gemeenten van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid. 

 

Door nevenfunctie toe te laten kan een dokterspraktijk zich perfect vermengen binnen de 

nieuw te ontwikkelen woonwijk. Deze vermenging kan op heden uiteraard eveneens binnen 

de bestaande woonwijk (bestaande woningen). Ternat kan uiteraard geen vestigingsplicht 

opleggen aan een huisarts(praktijk).  

 

18) Op welke basis is het gedeelte van het woonuitbreidingsgebied toegekend aan Novus en wat 
is de reden dat niet alle gronden in het woonuitbreidingsgebied meegenomen werden in dit 
project? Is Novus eigenaar van de te verkavelen gronden? 
 

Novus heeft percelen verworven of zakelijke rechten, rechtstreeks met de eigenaars. De 
gemeente Ternat heeft hier geen rol in gespeeld. Er is m.a.w. geen ‘toekenning’ gebeurd van 
het woonuitbreidingsgebied. Het betreft overeenkomsten tussen private partijen. De delen 
die niet werden meegenomen in de aanvraag betreffen percelen waarvan de eigenaars op 



heden niet wensen mee te stappen in het project. Deze percelen worden in de toekomst, 
dankzij voorliggende aanvraag en na uitvoering, eveneens ontwikkelbaar. 
 

19) Wordt dit een woonwijk met sociale woningen? Hebben de inwoners van Ternat voorrang 
bij het aankopen van deze woningen? 
 
Er worden geen sociale woningen gebouwd. Er zal voorrang worden gegeven aan mensen met 
een band met Ternat. 
 

20) In de plannen van Novus is er reeds een weg aangelegd die kan leiden naar ons perceel. Is 
het de bedoeling dat deze weg wordt doorgetrokken tot aan ons perceel? En wat is de 
voorziene termijn hiervan? 
 
Deze aansluitingen zijn inderdaad voorzien om deze percelen in de toekomst te kunnen 
ontsluiten. De termijn hangt af van het moment waarop de betrokken eigenaars deze percelen 
zelf wensen te ontwikkelen.  
 

21) Zijn er reeds concrete plannen voor de school? Indien ja, kunnen die een impact hebben het 
gedeelte van het woonuitbreidingsgebied die wij bezitten? Wanneer voorzien jullie de 
implementatie van dit project? 
 
Zodra de verkaveling en de aanleg van de wegen goedgekeurd is, start de gemeente in ruime 
participatie met de school en de buurt met de opmaak van de plannen voor de school. De 
bouw is voorzien voor 2024-2025. 
 

22) Is er een mogelijkheid dat ons perceel woonuitbreidingsgebied kan opgenomen worden in 
de plannen van Novus of voor de school? We waren op de hoogte bij de aankoop van onze 
grond, dat het om woonuitbreidingsgebied ging, voor woningen. De bouw van een school in 
onze achtertuin, daar hadden we niet op gerekend. 
 
De schoolgebouwen op de Nieuwbaan zijn versleten. In 2015 werd een subsidiedossier 
ingediend bij Agion voor een nieuwbouw. Een nieuwbouw realiseren op de schoolsite en 
tegelijk de school draaiende houden is niet evident. Daarom wenst de gemeente de school te 
verhuizen naar nieuwe gebouwen op een groter perceel. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
school van elk leerjaar één volwaardige klas telt. Het aantal leerlingen wordt dus niet 
uitgebreid. 
 

23) Aangezien ons perceel niet meegenomen werd in het project van de nieuwe wijk, kunnen 

wij een verkavelingsvergunning aanvragen voor ons perceel woonuitbreidingsgebied? 

 

Ja, dit kan. De percelen dewelke op heden niet mee opgenomen zijn in de aanvraag worden in 
de toekomst, dankzij voorliggende aanvraag en na uitvoering, eveneens ontwikkelbaar. 
 

24) Een zeer praktische vraag : de toelichting op 8 februari gaat door via het Youtube kanaal van 

de gemeente Ternat.  Ik ken Youtube alleen voor het bekijken van filmpjes die op voorhand 

geplaatst worden. Gaan jullie gewoon een filmpje plaatsen waar de vragen aan bod komen 

? of wordt het een interactieve sessie met mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen ? 

En in dat laatste geval:  hoe gaat dat in zijn werk ? Krijgen wij een link door net zoals bij 

Skype/Zoom ? 

 



Op de infovergadering wordt het project toegelicht. Alle ingediende vragen worden 
beantwoord. Via de chatfunctie op YouTube kunnen bijkomende vragen tijdens de streaming 
gesteld worden. Deze worden tijdens de streaming of nadien op de website beantwoord. 
 

25) Wat gebeurt er na het verkavelen van de gronden en de aanleg van de infrastructuur? gaan 

de gronden (met bouwvoorschriften) verkocht worden? Of voorziet het project ook de bouw 

van de woningen en worden grond en woning dan achteraf verkocht? of verhuurd?  

Wie is in eerste instantie eigenaar van de gronden /woningen? (novus?) 

 

Novus plant zelf de woningen te bouwen en te verkopen met grond. 

 

26) Worden de gronden/huizen aangeboden aan iedereen ? of gaat het om een vorm van sociale 

woningbouw waarbij de gemeente of OCMW de toekenning doet? gaat het dan over 

verkoop of verhuur? 

 

Er worden geen sociale woningen gebouwd. Alle woningen worden privaat verkocht, er 

gebeurt geen toekenning door de gemeente of het OCMW. 

 

27) Wat zijn de bouwvoorschriften voor de woningen? Kroonlijsthoogte? uniforme stijl voor alle 

woningen? Baksteen? crepi? Plat dak/hellend dak? 

 

De stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het dossier dat momenteel in 

openbaar onderzoek is.  

 

De woningen zullen na aanleg van het openbaar domein gebouwd worden per bouwveld. Per 

bouwveld dient een architecturaal samenhangend geheel gerealiseerd te worden, zodat geen 

kakofonie van stijlen ontstaat. Kortom: architecturaal harmonieus geheel met éénheid in 

verscheidenheid. 

  

28) Wat is de betekenis/werking van die wadi’s ? wat wordt er bedoeld dat er maar 3 keer (per 

100 jaar was het?) overstroming is? 

 

Regenwater wordt in eerste instantie opgevangen in de regenwaterputten van de woningen, 

waar het wordt hergebruikt voor wasmachine, tuinkraantjes, toiletten, e.d. Wanneer bij hevige 

regenbuien of langdurige periodes van regen de regenwaterputten vol staan, wordt het 

overtollige regenwater naar de wadi’s geleid via het rioleringsstelsel. In deze wadi’s kan het 

regenwater infiltreren in de ondergrond. Proeven op het terrein en modelleringen hebben 

aangetoond dat het hele systeem op deze manier perfect regenbuien met een 

terugkeerperiode van 20 jaar kan verwerken zonder dat er één regendruppel de ontwikkeling 

verlaat via het rioleringsstelsel van de omliggende straten (Nieuwbaan). Zo komen tot het 

resultaat dat het systeem slechts drie keer in 100 jaar (m.a.w. in zeer uitzonderlijke situaties) 

zal overlopen naar de riolen in de omliggende straten.  

 

29) Is er een riolering voorzien tussen de éénrichtingsstraat grenzend aan Dahlialaan 33 en het 

perceel van Dahlialaan 33?  

 

Neen, de rioolaansluiting van Dahlialaan 33 blijft op de Dahlialaan.  

 



30) Het gebied grenst aan de spoorweg. Infrabel (vermoed ik) heeft de begroeiing (waren 

dikwijls boompjes van enkele meters groot) een paar maanden geleden volledig verwijderd. 

Sindsdien is de geluidshinder sterk toegenomen. Waar we vroeger op het terras nog het 

gesprek konden verderzetten als er een trein passeerde, is dat nu niet langer meer mogelijk. 

Ook TV kijken in huis is wat moeilijker geworden.  In de nieuwe verkaveling staan de huizen 

nog een pak korter bij de spoorweg. Kan er gekoppeld aan dit project niet voor gezorgd 

worden dat er geluidsafscherming komt voor de volledig zone dus tot het wandelaarsbrugje 

in de bocht van de Dahlialaan ? 

 

De nieuwe huizen, hagen en bomen zullen voor een stuk het geluid bufferen. De gemeente 

heeft geen weet van plannen van Infrabel om geluidschermen te plaatsen. De gemeente zal 

deze vraag aan Infrabel voorleggen.  

 

31) Grenzend aan de spoorweg wordt er op termijn een fietspad voorzien. Hoe breed is dat 

fietspad? Met andere woorden hoeveel pikt het fietspad in van het ontwikkelingsgebied?  En 

is deze afstand inclusief of exclusief het reeds bestaande pad (wandelpad/mountainbike 

pad) ? 

 

Ten opzichte van de kruin van het spoorwegtalud dient verplicht (Infrabel legt dit op) een 

bouwvrije zone van 10m te worden gerespecteerd. Binnen deze zone kan wel het fietspad 

worden gerealiseerd. Het is m.a.w. niet zozeer het fietspad dat een deel van het 

ontwikkelingsgebied inpikt, wel deze verplicht bouwvrije zone.  

 

De gemeente legt aan de projectontwikkelaar op om deze gronden aan de gemeente af te 

staan, zodat op termijn hier een stuk van de fietssnelweg F209 kan gerealiseerd worden. Het 

fietspad zou dan volgens de norm 4m breed zijn. 

 

32) Hoe ziet de tijdslijn eruit? welke stappen moeten er nog gezet worden om de goedkeuring 

in orde te krijgen? wanneer zou er met de werken begonnen worden? Hoeveel doorlooptijd 

voorziet men? Wanneer zou men aan de school beginnen bouwen? 

Indien een vergunning wordt afgeleverd voor voorliggende aanvraag kunnen de werken door 

Novus voor de aanleg van het openbaar domein (na het verplicht archeologisch onderzoek) 

eind 2021 eventueel nog van start gaan, afhankelijk van weersomstandigheden. De aanleg van 

het openbaar domein kan zodoende gerealiseerd worden tegen medio 2022. De bouw van de 

woningen kan alsdan van start gaan tegen najaar 2022 met eerste bewoning najaar 2023.  

Zodra de verkaveling en de aanleg van de wegen goedgekeurd is, start de gemeente in ruime 
participatie met de school en de buurt met de opmaak van de plannen voor de school. De 
bouw is voorzien voor 2024-2025. 
 

33) Zijn er woningen beschikbaar met 2 Slaapkamers? 

 

De grondgebonden ééngezinswoningen zullen per bouwveld met verschillende indelingen  

(gelijkvloers en verdiep) ontworpen worden. Per bouwveld zullen er zodoende woningen zijn 

met twee, drie, vier slaapkamers,…  

 

34) Zijn dit sociale woningen? 

 

Neen, er worden geen sociale woningen gerealiseerd in het project.  



 

35) Tegen wanneer zouden deze woningen beschikbaar zijn aub ?  

 

Indien een vergunning wordt afgeleverd voor voorliggende aanvraag kunnen de werken door 

Novus voor de aanleg van het openbaar domein (na het verplicht archeologisch onderzoek) 

eind 2021 eventueel nog van start gaan, afhankelijk van weersomstandigheden. De aanleg van 

het openbaar domein kan zodoende aangelegd worden tegen medio 2022. De bouw van de 

woningen kan alsdan van start gaan tegen najaar 2022 met eerste bewoning najaar 2023.  

 

36) Welke woningen worden er verwacht op het nieuwe project aan de Dahlialaan? Eigen bouw 

of sociale woningen? 

 

Er worden geen sociale woningen gerealiseerd in het project. Novus zal de woningen 

ontwikkelen en verkopen. 

37) Wat wordt goedgekeurd met het openbaar onderzoek dat nu loopt: is de “scope” hiervan 
enkel de 95 loten, of zowel de 95 loten als het nieuwe gebouw voor de Kiem? 

De scope van de omgevingsvergunningsaanvraag (en dus het openbaar onderzoek) is de 
woonontwikkeling, niet de school.  

38) Verkaveling 95 loten: wat is de timeline voor deze verkaveling: Wat zijn de milestones? 
Wanneer zouden werken worden opgestart? Wanneer afgerond? 

Indien een vergunning wordt afgeleverd voor voorliggende aanvraag kunnen de werken door 

Novus voor de aanleg van het openbaar domein (na het verplicht archeologisch onderzoek) 

eind 2021 eventueel nog van start gaan, afhankelijk van weersomstandigheden. De aanleg van 

het openbaar domein kan zodoende aangelegd worden tegen medio 2022. De bouw van de 

woningen kan alsdan van start gaan tegen najaar 2022 met eerste bewoning najaar 2023.  

39) Worden de 95 huizen in 1 keer gebouwd (ongeacht ze verkocht zijn), of worden de huizen 
pas gebouwd nadat ze verkocht zijn?  

De woningen worden gebouwd per bouwveld. 

40) 95 huizen op zo’n beperkte ruimte: is dit niet te belastend voor het milieu?  

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag is een project-MER screening ingediend: een 
inschatting van alle mogelijke milieueffecten van het project. Er worden nergens aanzienlijke 
milieueffecten verwacht. 

41) Waarom sociale woningen op heel beperkte ruimte? Waarom is niet gekozen voor iets 
ruimere woningen/gronden die de buurt opwaarderen? 

Er worden geen sociale woningen gerealiseerd in het project. Er is gestreefd naar compacte, 

betaalbare en duurzame woningen, met een ruime, blauwgroene openbare ruimte. Met deze 

openbare ruimte wordt een opwaardering van bestaande en nieuwe woonomgeving voorzien 

(vermenging kwalitatieve gemeenschapsinfrastructuur en wonen).  



42) Nieuwe gebouw voor de Kiem: het ene jaar wordt aangekondigd dat de Kiem wordt 
overgenomen door de Droomgaard. Nu komt er een nieuw gebouw voor de Kiem. Dit lijken 
me heel grote beslissingen die heel snel veranderen. Is hier een verklaring voor? Hoe 
geloofwaardig is dit alles, te meer aangezien een school naast mijn woning niet op mijn 
verlanglijst stond. 

Sinds 2015 droomt de gemeente al van een nieuwbouw voor De Kiem Lombeek. In 2019 werd 
inderdaad aan een samenwerking met de Droomgaard gedacht. Na een participatietraject 
werd beslist om de gemeenteschool in eigen beheer te behouden.  
 
De gemeente wenst een langetermijntoekomst voor de school te garanderen. In 2015 werd 
een subsidiedossier ingediend bij Agion voor een nieuwbouw. Een nieuwbouw realiseren op 
de schoolsite en tegelijk de school draaiende houden is niet evident. Daarom wenst de 
gemeente de school te verhuizen naar nieuwe gebouwen op een groter perceel. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe school van elk leerjaar één volwaardige klas telt. Het aantal leerlingen 
wordt dus niet uitgebreid. 

43) Zijn er al plannen uitgetekend of geschetst voor de school? Waarom wordt voorlopig enkel 
plannen voor de verkaveling publiek gemaakt? 

Zodra de verkaveling en de aanleg van de wegen goedgekeurd is, start de gemeente in ruime 
participatie met de school en de buurt met de opmaak van de plannen voor de school. De 
bouw is voorzien voor 2024-2025. 

44) Indien jullie meer plaats willen voor de Kiem zal dit wellicht met zich meebrengen dat de 
capaciteit voor de Kiem wordt uitgebreid. Kunnen jullie bevestigen welke de huidige 
capaciteit is en welke capaciteit jullie voorzien na de verhuis (aantal leerlingen)? 

Het is de bedoeling dat de nieuwe school van elk leerjaar één volwaardige klas telt. Het aantal 
leerlingen wordt dus niet uitgebreid. 

45) Nieuw gebouw de Kiem:  wat is de timeline? Wat zijn de milestones / wanneer zouden 
werken worden opgestart / Wanneer afgerond? 

Zodra de verkaveling en de aanleg van de wegen goedgekeurd is, start de gemeente in ruime 
participatie met de school en de buurt met de opmaak van de plannen voor de school. De 
bouw is voorzien voor 2024-2025. 

46) Nieuw gebouw de Kiem: een school brengt veel lawaai met zich mee. Welke maatregelen 
nemen jullie om deze geluidsoverlast te verminderen? 

We begrijpen dat er hierover enige ongerustheid bestaat, al moeten we dit ook niet 
overdrijven. Zodra de verkaveling en de aanleg van de wegen goedgekeurd is, start de 
gemeente met de opmaak van de plannen voor de school. Dit zal gebeuren in ruime 
participatie met de school én de buurt. Er zal de nodige aandacht zijn om alle mogelijke vormen 
van hinder te beperken.  

47) Wat zal er gebeuren met de huidige locatie van de Kiem? 

Dit gaat om bouwgrond. In het meerjarenplan van Ternat is voorzien dat dit verkocht wordt 
nadat de nieuwe schoolgebouwen in gebruik zijn genomen. 



48) Is de analyse m.b.t. mobiliteit uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, of werd dit 
uitgevoerd door of in opdracht van Novus Projects? 

Ter info: Er wordt gesteld dat er geen aanzienlijke impact zal zijn op de mobiliteit. Dit lijkt 

me niet realistisch, althans voor het stuk in de Dahlialaan waar ik woon. 's Morgens rond 

schooltijd is er in de straat vaak een rush voor ouders die hun kinderen afzetten in de 

Droomgaard, en door de parkeerplaatsen op straat is het slalommen tussen de geparkeerde 

auto’s (niet veilig). Obv de huidige plannen zal hier nu ook het verkeer bijkomen voor de 

Kiem. Ook kan ik me inbeelden dat er ook meer mensen de Dahlialaan zullen binnnenkomen 

via de kerk en de Droomgaard zullen passeren, met negatieve impact op de 

verkeersveiligheid voor de kinderen van de Droomgaard. 

De analyse m.b.t. mobiliteit is in eer en geweten uitgevoerd door Antea Group, in opdracht 

van Novus Projects.  

49) Er komt een volledig nieuwe woonwijk. Wat kost dit aan de gemeente Ternat? 

Het betreft een volledig privaat initiatief van Novus Projects. Deze ontwikkelt en bekostigt de 
woonwijk. Het openbaar domein wordt vervolgens kosteloos overgedragen aan de gemeente, 
die het beheer van het openbaar domein voor haar rekening neemt.  

50) Kan Ternat niet beter werk maken van het verkeersveiliger maken van de bestaande wegen 
en het aanleggen van voetpaden (bvb. in de Dahialaan zelf) 

Ternat voorziet heel wat werken om de verkeersveiligheid op Den Bos te verhogen. Zo werd 

de schoolomgeving op de Nieuwbaan veiliger gemaakt en werden de kruispunten van de 

fietssnelwegen beveiligd. Het kruispunt van de Bosstraat met de Muilemlaan en het Tarwehof 

werd eveneens veiliger gemaakt. In 2021 komt er verlichting op de fietssnelwegen. Nog dit 

jaar wordt de schoolomgeving van de Droomgaard aangepakt. En eind 2021-2022 worden de 

voetpaden op de Affligemstraat vernieuwd. 

 

Op de Sluisvijverstraat en Nieuwbaan voorziet de gemeente nog deze legislatuur nieuwe 

fietspaden. De plannen zijn klaar én goedgekeurd door de subsidiërende overheid. Tegelijk 

dient op de Sluisvijverstraat de riolering vernieuwd te worden. Deze dient onder de spoorweg 

te gaan en de technische uitvoering wordt nog verder onderzocht door Infrabel. 

Op de Dahlialaan zijn reeds voetpaden voorzien aan één kant van de straat. Er komt ook een 
voetgangersverbinding vanaf het nieuwe project langs de voetbal naar de Nieuwbaan. Indien 
dit niet volstaat, kan er ook aan de andere kant van de Dahlialaan een voetpad gelegd worden. 

51) Welke redenen kunnen we als bewoners inroepen om de plannen tegen te houden? Welke 
zijn geldige redenen, welke zijn geen geldige redenen? 

Eventuele bezwaren (opmerkingen en bedenkingen) omtrent voorliggende aanvraag dienen 
ingediend te worden tijdens het openbaar onderzoek. Deze bezwaren dienen door de 
Gemeente Ternat als vergunningverlenende overheid behandeld te worden op 
ontvankelijkheid (binnen termijn openbaar onderzoek) en op gegrondheid.  

52) Vlak naast mijn tuin worden nieuwe huizen gebouwd en dus wellicht ook de school. Wat 
mag ik verwachten m.b.t. de bestaande omheining rond mijn tuin: blijft deze staan of wordt 



die vervangen. Indien ze vervangen wordt: graag meer info (welke omheining, gebeurt dit 
op kosten van Novus, …).  

De bestaande gematerialiseerde (of groene) omheiningen (hagen) op perceelsgrenzen aan de 
contouren van het projectgebied en palend aan andere percelen, blijven uiteraard bestaan en 
kunnen enkel in overleg tussen beide aanpalende eigenaars vervangen worden indien 
gewenst.  

53) Mag ik aannemen dat de werken geen schade zullen aanrichten aan mijn tuin? 

Dit is zeker de intentie. Indien schade ontstaat is de Novus hiervoor aansprakelijk. Indien er 
werken dienen uitgevoerd te worden in de onmiddellijke nabijheid van private constructies 
wordt er gebruikelijk een tegensprekelijke plaatsbeschrijving, voorafgaandelijk de uitvoering 
van de werken, opgemaakt met de eigenaar.  

54) Voorlopig werd ik niet gecontacteerd om een deel van mijn terrein te verkopen. Weten jullie 
waarom niet? Weten jullie of ik nog dergelijk verzoek mag verwachten en op welke termijn? 

(Betreft Dahlialaan 77). De aanpalende percelen dewelke op heden niet mee opgenomen zijn 
in de aanvraag worden in de toekomst, dankzij voorliggende aanvraag en na uitvoering, 
eveneens ontwikkelbaar. Of deze gronden effectief worden ontwikkeld, hangt af van het eigen 
initiatief van de betrokken eigenaars zelf.  

55) Kan ik gedwongen worden om grond te verkopen indien ik niet wens te verkopen? 

Geen enkele eigenaar in België kan gedwongen worden zijn eigendom te verkopen tenzij er 
een onteigeningsplan vanuit de overheid op van toepassing is. Er is geen onteigeningsplan op 
de gronden voorwerp van de aanvraag noch op aanpalende gronden.  

56) Hebben jullie informatie over de impact van de gsm mast op de gezondheid van de bewoners 
er rond? 

De Gemeente is hierin geen specialist. De mast voldoet aan de normen van de Vlaamse 
overheid.  

57) Zijn er plannen m.b.t. het gebouw van het oude Tubes Souples? 

Een gedeelte van het gebouw wordt gebruikt door het bedrijf Haifax. Aan de kant van de 

Nieuwbaan en de Dahlialaan zal een stuk worden afgebroken en komen telkens vier woningen. 

58) Er zijn op Den Bos geen grote winkels. Moeten alle inwoners via de Kerkstraat in ternat hun 

boodschappen gaan doen? 

Inwoners van Den Bos doen zowel in Liedekerke/Denderleeuw als in Lombeek/Ternat 

boodschappen. De verkeerstromen worden gespreid. 


