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¯
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perceel van de aanvraag
Westerloseweg nr 14-16-22
5de af d. sec. N nr 904C2, L2 en D2 dl
2664,8 m2

<- 69.04->
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1

INLEIDING, ALGEMENE INLICHTINGEN, VASTSTELLINGEN

1.1

DOCUMENTEN

Gegevens van het dossier:
Stedenbouwkundige handelingen:
Plannen aanwezig?
Digitaal ingediend
Ontwerper
AP/ART Architecten
Adres
Oelenstraat 9 3580 Beringen

1.2

BRANDVOORKOMING — VIGERENDE REGLEMENTEN

Voorafgaandelijke opmerking: de hierna opgesomde reglementeringen inzake
brandvoorkoming zijn van toepassing op de aanvraag. De brandweer heeft de ingediende
plannen aan de hand hiervan nagekeken en opmerkingen of tekortkomingen die daarbij
werden vastgesteld staan vermeld bij het vigerend reglement. Dit neemt niet weg dat alle
reglementeringen integraal dienen toegepast, ook op zaken die op de plannen niet zichtbaar
zouden zijn.
1.2.1

FEDERALE WETGEVING

1.2.1.1 A.R.A.B., titel II, art. 52
OPMERKINGEN:
art. 52.2 Classificatie (lokalen van de eerste en de tweede groep)
art. 52.3 Bouwvoorschriften van de lokalen van de eerste en de tweede groep
art. 52.5.2-3-4-5-6-7-8-10-11-12a-18 Uitgangswegen en ontruiming
art. 52.7 Verwarming van de lokalen – stookplaatsen
art. 52. 8 Voorkoming van brand
art. 52.9.3 Brandbestrijdingsmiddelen
art. 52.10.4-7 Waarschuwing en alarm. Organisatie van de brandbestrijding.
1.2.1.2 CODEX over het Welzijn op het werk, boek III, Titel 1.- Basiseisen betreffende
arbeidsplaatsen, art. III.1-31-32-33 betreffende de verlichting
1.2.1.3 CODEX over het Welzijn op het werk, boek III, Titel 2.- Elektrische installaties
1.2.1.4 CODEX over het Welzijn op het werk, boek III Titel 6.- Veiligheids- en
gezondheidssignalering
1.2.1.5 AREI — Koninklijk Besluit van 8 september 2019, tot vaststelling van Boek 1
betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning,
Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3
betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
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1.2.1.6 NIEUW LAAG GEBOUW – NIET INDUSTRIEEL
Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de
preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
(bijlagen 1, 2/1, 5/1 & 7 – laag gebouw).
OPMERKINGEN of PUNTEN NIET IN ORDE:
bijlage 2/1
1/ Inplanting en toegangswegen: zie bijkomend advies brandweer
- art. 1.1 karakteristieken van de bijzondere toegangsweg:
* minimale vrije breedte: 4 m;
* minimale draaicirkel met draaistraal 11 m (aan de binnenkant) en 15 m (aan de
buitenkant)
* minimale vrije hoogte: 4 m;
* maximale heling: 6 %
* draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale
asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein
vervormen.
2/ Compartimentering en evacuatie
3/ Voorschriften voor sommige bouwelementen
- art. 3.2 structurele elementen: dient R 60 te bedragen voor het gebouw en R 30
voor het dak, best wordt het dak langs binnen echter afgewerkt met een
bouwelement dat EI 30 bezit in welk geval de eis R 30 vervalt
4/ Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten:
- art. 4.2 binnentrappenhuizen: deze dienen omsloten met wanden EI 60, de
doorgangen dienen afgesloten met deuren EI1 30; er dient een verluchtingsopening
geïnstalleerd met een doorsnede van minimum 1 m2 die uitmondt in open lucht en
die bediend wordt op het evacuatieniveau; op het gelijkvloers dient de toegang tot
de kelder afgesloten met een zelfsluitende deur EI1 30
- art. 4.2.3 trappen – constructiebepalingen: …
1. Evenals de overlopen hebben de trappen R 30 of zijn op dezelfde manier
ontworpen als een betonplaat met R 30. Er wordt evenwel geen stabiliteit bij brand
vereist voor de trappen en de overlopen die uitsluitend zijn samengesteld uit
materialen van klasse A1, met een smelttemperatuur groter dan 727 °C (staal
voldoet aan deze voorwaarde, aluminium en glas voldoen niet aan deze
voorwaarde);
2. Zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een
nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen
gevaar is voor het vallen;
3. De aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 cm;
4. De optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
5. Hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°);
6. Zij zijn van het rechte type. Wenteltrappen worden alleen toegestaan zo ze
verdreven treden hebben en zo hun treden ten minste 24 cm hebben op de looplijn
- art. 4.4.1.2 verticale binnenwanden van de evacuatiewegen: de wanden en de
deuren in deze wanden dienen EI 30 resp. EI1 30 te bezitten, tenzij het een
compartiment voor dagbezetting betreft niet groter dan 1.250 m 2; is het
compartiment groter (maar kleiner dan 2.500 m2) dan kan deze bepaling alleen
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vervallen indien er voorzien wordt in een sprinklerinstallatie, een algemene
automatische branddetectie en bij gebruik van bekledingsmaterialen zoals vereist
voor evacuatiewegen.
De evacuatie van (een geheel van) lokalen voor nachtbezetting moet altijd
gebeuren via evacuatiewegen waarvan de verticale wanden EI 30 bezitten en de
deuren EI1 30 bezitten.
5/ Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten
- art. 5.1.4 lokalen voor de opslag van het huisvuil: de wanden hebben EI 60. Het
lokaal is toegankelijk via een zelfsluitende deur EI1 30. Cfr. buitendeur, deze behoeft
geen brandweerstand.
6/ Uitrusting van de gebouwen
- art. 6.1. liften en goederenliften (opvatting): het geheel bestaande uit één of meer
schachten en de eventuele machinekamer, en de liftbordessen (die een sas moeten
vormen voor de ondergrondse bouwlagen) is omsloten door wanden met EI 60. De
toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas hebben EI1 30 en zijn
zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. Als de oppervlakte van het sas kleiner is dan de
oppervlakte van de liftkooi, is de toegangsdeur tussen het compartiment en het sas,
een bij brand zelfsluitende draaideur EI1 30 bediend door een
branddetectieinstallatie die minstens het volgende omvat:
- een rookdetectie in de liftschacht
- en een rookdetectie in het compartiment in de omgeving van de toegangsdeur tot
het sas.
Het geheel van de schachtdeuren van de lift heeft E 30 volgens NBN EN 81-58.
- art. 6.1.4 werking van de liften bij brand: de liftkooi moet naar het aangeduide
bordes (evacuatieniveau) worden gebracht wanneer een brandsignaal wordt
ontvangen van de branddetectie-installatie of een manuele oproepvoorziening; de
passagiers kunnen daar uitstappen waarna de lift uit normale dienst gaat. De
werking van de liften bij brand beantwoordt aan NBN EN 81-73 (enkel voor de liften
ontworpen of gemoderniseerd na 31 maart 2017).
Als het gebouw is uitgerust met een algemene branddetectie-installatie of met een
branddetectie-installatie in de liftschachten en/of de machinekamers, moet deze
installatie in geval van brand een signaal doorgeven naar de liften.
Wanneer er een algemene of gedeeltelijke detectie in het gebouw vereist is en de
machinerie van de liften en goederenliften bevindt zich in de schacht, dient een
rookdetectie geplaatst te worden in de schacht.
- art. 6.8 inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en
brandbestrijdingsmiddelen: zie bijkomend advies brandweer
bijlage 5/1
- art. 8.1 daken van het gebouw: de producten voor de dakbekleding vertonen de
kenmerken van de klasse BROOF (t1) of zijn dakbedekkingen die worden geacht te
voldoen aan eisen van het prestatiecriterium van een externe brand zonder test.
- art. 8.4 groendaken: groendaken moeten niet voldoen aan de eis van art. 8.1 maar
dienen de speciale voorschriften van dit artikel na te leven.
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1.2.1.7 De Ministeriële Omzendbrieven van 14 oktober 1975, 6 maart 1978 en 9 maart
1982 inzake bluswatervoorraden en het Koninklijk Besluit van 30 januari 1975 tot
vaststelling van de typekoppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en
brandbestrijding.
1.2.2

REGLEMENTEN VAN DE GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN

1.2.2.1 Decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
1.2.2.2 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
1.2.2.3 Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II met bijlagen)
1.2.2.4 Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode..
Met ingang van 1 januari 2020:
Elke woning dient uitgerust met één of meer rookmelders of moet beschikken over
een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe
erkend organisme. De rookmelder dient conform te zijn aan NBN EN 14.604,
reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp
geluidssignaal, en is niet van het ionische type.
Opmerkingen inzake de plaatsing van de rookmelders: minstens één rookmelder
per bouwlaag, in kamerwoningen moet elke kamer ermee uitgerust zijn, mogelijke
opstelling in de hall, gang, slaapkamer, living, wasplaats, kelder, verwarmingslokaal;
plaatsing wordt afgeraden in de badkamer, keuken, garage.
1.2.3

GEMEENTELIJKE POLITIEREGLEMENTEN
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1.2.3.1 De brandweer wenst er op te wijzen dat naast de basisnormen ook het
politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke lokalen van toepassing is. Op sommige punten is dit
reglement aanvullend ten opzichte van de basisnormen: verplichte aanmelding in
het webportaal preventie, bepalingen inzake evacuatie, veiligheidscapaciteit en
draairichting van de deuren, controles van de technische installaties. Bij de
indienststelling van het gebouw dient dit reglement bijkomend nagekeken.
Mogelijke aandachtspunten:
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
1/ Definities:
- art 1.3 Automatische schuifdeur type 1: de opengaande schuifpanelen zijn
uitgevoerd met anti-paniekbeslag zodat ze opendraaien in vluchtzin wanneer er een
lichte druk wordt uitgeoefend. Signalisatie duidt aan op welke manier de bediening
moet geschieden.
- art. 1.4 Automatische schuifdeur type 2: de opengaande schuifpanelen zijn
voorzien van fail-safe veiligheidsfuncties zodat ze bij stroomuitval, storing van de
veiligheidssystemen, de aandrijving en de noodstroomvoorziening, automatisch
openen over de volledige doorgangsbreedte en in open stand blijven staan.
De aandrijving van de schuifpanelen beschikt over een noodstroomvoorziening.
Defecten en storingen aan de veiligheidssystemen, de aandrijving en de
noodstroomvoorziening worden automatisch vastgesteld door een
zelfbewakingssysteem.
2/ Toepassingsgebied:
- art. 2.1: De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op volgende
inrichtingen:
* publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 10 tot en met 49
personen hebben: hoofdstukken I, II en V;
* publiek toegankelijke lokalen die een veiligheidscapaciteit van 50 of meer
personen hebben: hoofdstukken I, III en V;
3/ Capaciteitsbepaling:
- art. 3.1 De exploitant van een inrichting legt de veiligheidscapaciteit inzake
aanwezige personen vast, eventueel gedetailleerd per lokaal of groep van lokalen,
per tent, per terrein. Deze veiligheidscapaciteit mag niet meer zijn dan de kleinste
waarde van 1) de hieronder aangegeven theoretische capaciteiten die zelf afhangen
van de oppervlakte (bij louter staanplaatsen of bij het ontbreken van vaste
zitplaatsen) en/of het aantal vaste zitplaatsen, en 2) van de evacuatiecapaciteit van
uitgangen, nooduitgangen, trappen en evacuatiewegen zoals verder bepaald in dit
reglement.
- art. 3.2
Theoretische capaciteiten:
* In winkels tot en met 149 m², één per 1 m² totale oppervlakte van de lokalen.
Onder de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het
publiek toegankelijke lokalen gemeten wordt na aftrek van aanhorigheden zoals
toiletten, vestiaires, toonbanken, tapkasten e.a., maar inbegrepen de oppervlakte
bezet door het meubilair en goederen;
* in winkels vanaf 150 m², één per 3 m² totale verkoopoppervlakte; onder
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oppervlakte wordt verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek
toegankelijke lokalen gemeten wordt na aftrek van toonbanken maar inbegrepen
de oppervlakte bezet door het meubilair en goederen;
* in dancings en lokalen waar gedanst wordt: drie per 1 m² dansvloeroppervlakte,
plus één per 1 m² totale oppervlakte van de locatie na aftrek van de
dansvloeroppervlakte. Onder de oppervlakte dient verstaan deze die binnen de
muren van de voor het publiek toegankelijke lokalen gemeten wordt na aftrek van
aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires, toonbanken, tapkasten e.a., maar
inbegrepen de oppervlakte bezet door het meubilair en goederen;
* in de andere lokalen toegankelijk voor het publiek zoals cafés, snackbars, zalen,
eetgelegenheden…: één per 1 m² totale oppervlakte van de lokalen. Onder de
oppervlakte dient verstaan deze die binnen de muren van de voor het publiek
toegankelijke lokalen gemeten wordt na aftrek van aanhorigheden zoals toiletten,
vestiaires, toonbanken, tapkasten e.a., maar inbegrepen de oppervlakte bezet door
het meubilair en goederen; voor gedeelten van lokalen waar men plaatsneemt op
vaste zitplaatsen wordt gerekend met dit aantal en niet met de oppervlakte; voor
vaste banken en dgl. wordt een zitplaatsbreedte van 50 cm per persoon
aangenomen.
Cfr. de veiligheidscapaciteit, deze is vastgelegd door de exploitant nl.
-

90 pers. handelsruimte 0.1;
57 pers. handelsruimte 0.2;
8 pers. kantoor 1.1;
28 pers. kantoor 2.1.

Het politiereglement kan je terugvinden op de website van zone Kempen tesamen
met toelichtende nota’s.
1.2.3.2 Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van
brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke
evenementen (zonaal politiereglement, versie 3.2): van toepassing in de volgende
gemeenten: Retie, Dessel, Mol, Balen, Laakdal, Meerhout, Herentals, Grobbendonk,
Herenthout, Vorselaar, Hulshout; voor de stad Geel in licht afwijkende versie voor
art. 23.1.

Controles van de technische installaties (Politiereglement houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke
lokalen)
De exploitant is in het bezit van een veiligheidsregister met de nodige
gedateerde en ondertekende pv’s of onderhoudsattesten:
- De gehele elektrische installatie (incl. veiligheidsverlichting) is
gekeurd: 2-jaarlijks door een erkend organisme (conformiteit
AREI)
- Veiligheidsverlichting en autonome rookdetectors: 3-maandelijkse
test door exploitant
- Algemene branddetectie installatie: jaarlijks door bevoegd
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technicus
-

Gasinstallatie: 5-jaarlijkse dichtheidstest door bevoegd technicus

-

CV incl. warmwatertoestellen: stookolie jaarlijks, aard- of
petroleumgas 2-jaarlijks door erkend technicus1
Dampkappen en afzuigkanalen: jaarlijkse reiniging door exploitant

-

Draagbare brandblustoestellen: jaarlijks door gecertificeerd
bevoegd bedrijf2

2

BRANDVOORKOMING — BIJKOMEND ADVIES VAN DE
BRANDWEER

2.1

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING

2.1.1

In de eerste plaats dienen de vigerende reglementen integraal opgevolgd, zoals
reeds vermeld in vorig hoofdstuk. De bepalingen van dit hoofdstuk 2 zijn
bijkomende adviezen of toelichtingen van de brandweer.

2.2

TOEGANGSWEGEN EN INPLANTING

2.2.1

Lage gebouwen.
* Wettelijke bepalingen:
Gebouwen met meer dan één bouwlaag: brandweervoertuigen moeten ten minste
in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft
tot iedere bouwlaag.
Een toegangsmogelijkheid én een opstelplaats dienen voorzien, ofwel op de
berijdbare rijweg van de openbare weg, ofwel op een bijzondere toegangsweg
(private wegenis) vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg. De
karakteristieken zijn vermeld in de basisnormen.
* Bijkomende bepalingen:
In het geval van appartementsgebouwen dient elk appartement bereikbaar te zijn
voor de ladderwagen of hoogtewerker van de brandweer (motivering: uitvoeren
van reddings- en blusmanoeuvers, en verrichten van medische evacuaties op
verzoek van ambulancediensten). Een alternatief kan bestaan uit een gevelopening
die rechtstreeks in verbinding staat met de evacuatieweg. Cfr. doorgang naar
achterzijde gebouw < 4m, achterzijde bereikbaar maar niet conform richtlijnen
basisnormen.

2.2.2

Wegneembare paaltjes.
Wegneembare paaltjes zijn toegelaten op de toegangswegen voor de brandweer,
maar ze moeten kunnen verwijderd worden met een driekantsleutel 8 mm.

Erkend technicus of zelfstandige of bedrijf met erkende technici in dienst – zie website van LNE om een
technicus op te zoeken.
2
Volgens NBN S 21-050.
1
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2.3

COMPARTIMENTERING, VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE
BOUWELEMENTEN

2.3.1

Technisch lokaal.
De inrichting van een technisch lokaal voor het onderbrengen van de branders der
centrale verwarming is verplicht (vanaf 30 kW tot 70 kW totaal nuttig
warmtevermogen). Generatoren werkend op aardgas met gesloten
verbrandingsruimte met mechanische trek zijn hiervan vrijgesteld.
Horizontale en verticale scheidingswanden dienen een graad van weerstand tegen
brand te bezitten van minstens één uur (EI 60).
Binnentoegangsdeuren dienen zelfsluitend te zijn met EI1 30.
De verluchting met buitenlucht dient behoorlijk te zijn en geschiedt bij voorkeur via
een onder- en een bovenverluchting.

2.3.2

Lokaal gasmeters. (op bouwtekening geen gasmeters ingetekend)

2.3.2.1 Publiek toegankelijke inrichting
De aardgasmeter dient opgesteld volgens de richtlijnen van de
distributienetbeheerder, in delen van de inrichting die niet voor het publiek
toegankelijk zijn, en niet in de stookafdeling, koel- of vriesruimtes, kruipruimtes,
slaapkamer, badkamer, doucheruimte, toilet, carport.
De aardgasmeter mag daar opgesteld worden bij een aardgasbrander tot 30 kW, of
bij een aardgasbrander met gesloten verbrandingsruimte en mechanische trek tot
70 kW, of bij andere meters, maar de aardgasmeter moeten altijd ernaast of
bovenaan hangen.
Er dient voorzien in een permanente verluchting (bv. rooster van 100 cm2 boven de
gasmeter); een afstand van 1,5 m dient gerespecteerd ten opzichte van eventuele
hittebronnen (kachels, fornuizen, convectoren, ...).
Indien de opstelling niet anders kan dan in ruimtes toegankelijk voor het publiek,
dan dient de aardgasmeter opgesteld in een afgesloten kast met wanden EI 60 en
een toegangsluik EI 30, en voorzien van onder- en bovenverluchting met een
diameter van minstens Ø 140 mm, rechtstreeks naar de buitenlucht.
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2.3.2.2 Appartementen met hoogstens 9 aardgasmeters
De aardgasmeters dienen gegroepeerd opgesteld in een ruimte of kast voor
gemeenschappelijk gebruik, of in een afzonderlijk lokaal, volgens de richtlijnen van
de distributienetbeheerder. Niet toegelaten ruimtes: stookplaats met een
vermogen van meer dan 70 kW, liftkokers, ruimtes op de eerste verdieping en
hoger, ruimtes lager dan de eerste kelderverdieping, ruimtes zonder permanente
verluchting, opslagruimtes of ruimtes met chemische producten, afvallokalen.
De opstelling mag gebeuren tesamen met andere meters (water, elektriciteit) of bij
een gesloten aardgasbrander of een boiler, maar de aardgasmeters moeten naast
of boven de andere meters of de brander hangen. Er dient een afstand van 1,5 m
gerespecteerd tussen de gasmeters en eventuele hittebronnen (radiatoren,
convectoren, kachels, ...).
De opstelling moet voorzien zijn van een permanente natuurlijke verluchting
(opening in rechtstreeks contact met de buitenlucht of met een ruimte die een
goede verluchting naar buiten heeft). De opening is minstens 150 cm2 groot en
bevindt zich op max. 10 cm onder het hoogste gedeelte van de ruimte.
Indien de opstelling gebeurt in een afgesloten kast dan dient deze kast voorzien van
een permanente ventilatie, met roosters onderaan en bovenaan de kast van
minstens 150 cm2. De kast moet zich bevinden in een ruimte met een goede
permanente verluchting.
2.3.3

Brandwerende deuren.

2.3.3.1 CE-markering.
* Brandwerende binnendeurgehelen voor voetgangers (basiseigenschappen volgens
NBN EN 14351-2, brandwerende eigenschappen volgens NBN EN 16034) (omlijsting,
deurvleugels, hang- en sluitwerk, voegen, volle of beglaasde zij- en bovenpanelen).
De CE-markering is nog niet bekend omdat de norm voor de basiseigenschappen
nog niet gepubliceerd werd, waarschijnlijk ten vroegste 1 juli 2022
(plaatsingsdatum).
* Brandwerende buitendeurgehelen voor voetgangers (basiseigenschappen volgens
NBN EN 14351-1, brandwerende eigenschappen volgens NBN EN 16034) en
industriële, commerciële en garagedeurgehelen (basiseigenschappen volgens NBN
EN 13241, brandwerende eigenschappen volgens NBN EN 16034).
De CE-markering is verplicht vanaf 1 november 2019 (plaatsingsdatum).
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2.3.3.2 Op de markt brengen en plaatsing (vier mogelijkheden).
* De fabrikant levert het deurgeheel dat klaar is om geïnstalleerd te worden en dit
in één of meerdere stukken. Hij is verantwoordelijk voor de CE-markering, deze is
verplicht.
* De verdeler of schrijnwerker koopt de deurvleugels, kaders, dichtingsproducten
en het hang- en sluitwerk bij verschillende leveranciers aan en brengt ze op de
markt als een brandwerend deurgeheel. Hij is verantwoordelijk voor de CEmarkering, deze is verplicht.
* De plaatser koopt de deurvleugels, kaders, dichtingsproducten en het hang- en
sluitwerk bij verschillende leveranciers aan en plaatst ze op de bouwplaats. De CEmarkering is niet verplicht.
* De plaatser koopt de deurvleugels, dichtingsproducten en het hang- en sluitwerk
bij verschillende leveranciers aan, fabriceert zelf de kaders en plaatst ze op de
bouwplaats. De CE-markering is niet verplicht.
De plaatser is altijd verantwoordelijk voor de plaatsing: hij moet ervoor zorgen dat
deze volgens de Belgische reglementaire eisen, de regels van de kunst en de
specifieke eisen voor de betreffende bouwplaats verloopt.
2.3.4

Platte daken.
De producten voor de dakbedekking vertonen de kenmerken van de klasse BROOF
(t1) of zijn dakbedekkingen die worden geacht te voldoen aan eisen van het
prestatiecriterium van een externe brand zonder test.

2.3.5

Hellende daken.
De dakisolatie aangebracht in hellende daken dient minimum te beantwoorden aan
klasse A1 volgens de basisnormen of Euroclass B s2 d0 (end use condition, volgens
EN 13501-1).

2.3.6

Rookafvoerkanalen. (indien noodzakelijk)
Volgens NBN B 61-002 is het niet toegelaten afvoerkanalen van
verbrandingsproducten onder te brengen in dezelfde verticale koker waarin zich
ook andere leidingen bevinden; de verticale kokers dienen inwendig
gecompartimenteerd met wanden EI30.

2.3.7

Brandveilige afdichting van doorvoeringen in brandwerende wanden.
De doorgang van leidingen en kanalisaties doorheen brandwerende wanden mag
geen afbreuk doen aan de voor dit bouwelement vereiste graad van weerstand
tegen brand. De brandweer verwijst voor een praktische gids naar de uitgave van
het WTCB ‘Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden –
Voorschriften en plaatsing’ (TV 254 – maart 2015).

2.3.8

De bouwheer is verplicht het bewijs te leveren dat de bepalingen inzake weerstand
tegen brand en reactie bij brand nageleefd zijn, door het voorleggen van de
verslagen van proeven der verschillende bouwelementen.

2.4

VERLUCHTINGSOPENINGEN IN DE BINNENTRAPPENHUIZEN

2.4.1

Inleidend.
Voor het installeren van verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen wordt
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verwezen naar de norm NBN S 21-208-3:2018; deze norm is niet verplicht
opgenomen in de basisnormen brandveiligheid waaraan de gebouwen moeten
voldoen (K.B. van 7 juli 1994) maar kan beschouwd worden als een regel van goede
kunst.
2.4.2

Bedoeling.
De verluchtingsopening in het bovenste gedeelte van een binnentrappenhuis dient
voor:
- tegengaan van rookverspreiding naar het gedeelte van het trappenhuis onder het
door brand getroffen niveau
- beperking van rookverspreiding via de deuren boven het door brand getroffen
niveau
- afvoer van rook uit het gebouw na interventie, eventueel met behulp van een
overdrukventilator van de brandweer.
De verluchtingsopening die is opgelegd door de wetgeving is er ten behoeve van de
brandweer en is geen rook- en warmteafvoerinstallatie.

2.4.3

Installatie.
De verluchtingsopening wordt geïnstalleerd in het bovenste gedeelte van het
trappenhuis, hetzij in het plafond, hetzij in het dak, hetzij in de gevel. Zo nodig dient
een verticaal kanaal of koker gemonteerd die verbinding maakt de
verluchtingsopening (de doorsnede hiervan is minstens gelijk aan de
keeldoorsnede); alleen bij een verlaagd plafond met meer dan 25 % gelijkmatig
verdeelde openingen is geen kanaal of koker vereist.

2.4.4

Oppervlakte.
De vrije oppervlakte van de verluchtingsopening bevindt zich op meer dan 1 m
boven het peil van de afgewerkte vloer van de hoogste verdieping die langs het
trappenhuis bereikbaar is.
De vrije oppervlakte van de verluchtingsopening bedraagt ten minste 1 m2, of 0,5
m2 in het geval van lage gebouwen met maximum drie bouwlagen (0, +1 en +2) en
een maximale oppervlakte van 300 m2 per bouwlaag.
De keeldoorsnede moet ten minste gelijk zijn aan 2 % van de totale horizontale
oppervlakte van het trappenhuis. De verhouding lengte/breedte van de
keeldoorsnede mag niet meer dan 5 bedragen.
Bij de beoordeling van de keeldoorsnede dienen hindernissen in mindering
gebracht.
Een tuimelverluchter heeft een grotere keeldoorsnede dan een kiepverluchter en is
daarom te verkiezen.

2.4.5

Bediening.
De bediening van de verluchtingsopening moet manueel gebeuren (openen en
sluiten). De handbediening moet zich bevinden op het evacuatieniveau, op een
afstand tussen 1,4 m en 2 m boven de vloer en op minder dan 2 m van de deur die
toegang geeft tot het binnentrappenhuis of bij ontstentenis van de eerste
trapvleugel.
De bediening moet prioritair zijn en in het rood worden uitgevoerd. De bediening is
voorbehouden voor de brandweer en moet duidelijk worden weergegeven met een
pictogram. De bediening moet worden afgeschermd. Testen moet mogelijk zijn met
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behulp van aangepast gereedschap.
De verluchtingsopening mag niet aangestuurd worden door branddetectoren.
2.4.6

Betrouwbaarheid.
Iedere verluchtingsopening moet individueel zijn werking behouden, zowel in
geopende als in gesloten stand wanneer de normale energiebron wegvalt. Ieder
defect met betrekking tot de energiebron moet automatisch worden gemeld op het
bedieningsbord.
De elektrische kabels voor de bediening en de kabels voor de noodvoeding moeten
over hun volledig parcours, met uitzondering van de laatste meter:
- ofwel een intrinsieke brandweerstand bezitten van ten minste:
* PH 60 conform NBN EN 50200 voor elektrische leidingen met een buitendiameter
< 20 mm en waarvan de geleiders een doorsnede < 2,5 mm2 hebben
* Rf 1 h conform NBN 713-020/A3 voor elektrische leidingen met een
buitendiameter > 20 mm of waarvan de geleiders een doorsnede > 2,5 mm2 hebben
- ofwel Rf 1 h hebben conform NBN 713-020/A3 voor elektrische leidingen zonder
intrinsieke brandweerstand die in kokers zijn geplaatst.
Zodra de normale energievoorziening uitvalt, moet de autonome bron binnen
maximaal 1 minuut en gedurende minimaal 1 uur de werking van de installatie
verzekeren. De capaciteit van de autonome bron moet ten minste drie cycli van
openen en sluiten mogelijk maken.

2.4.7

Oplevering.
Voor de oplevering van de werken moet de conformiteit van de
verluchtingsopeningen van de binnentrappenhuizen met alle bepalingen van deze
norm worden nagegaan en moet het correct openen en sluiten, in het bijzonder bij
uitval van de normale energievoorziening, worden gecontroleerd. De data en de
resultaten van deze controles moeten opgenomen worden in het preventiedossier
en ter beschikking gehouden worden van de hulpdiensten.

2.4.8

Periodieke testen.
Ten minste één keer per jaar moet onder de verantwoordelijkheid van de
gebouwbeheerder worden nagegaan of de verluchtingsopening goed opent en sluit.
De data van die periodieke controles en de vaststelling die daarbij worden gedaan
worden bijgehouden in het preventiedossier dat ter beschikking wordt gehouden
van de hulpdiensten.

2.5

UITGANGEN EN EVACUATIE

2.5.1

Uitgangen en nooduitgangen, alle wegen die er naar toe leiden, en alle deuren en
trappen dienen een minimale nuttige breedte van 80 cm te bezitten.

2.5.2

De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, evenals de richting van de
wegen, doorlopen en trappen die naar deze uitgangen leiden, dienen aangeduid
door de reddingsborden die voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheidsen gezondheidssignalering op het werk.

2.5.3

De deuren van de uitgang (gewoonlijk ook de ingang) mogen naar binnen
opendraaien of mogen uitgevoerd worden als schuifdeuren of draaideuren in
functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de lokalen en van het
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maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn.
2.5.4

De deuren van de nooduitgangen (specifiek te gebruiken in geval van nood) dienen
naar buiten open te draaien en worden bij voorkeur voorzien van een antipanieksluiting. Het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn.

2.6

VEILIGHEIDSVERLICHTING

2.6.1

De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838,
NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172.

2.6.2

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar
valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meerdere autonome
stroombron(nen).

2.6.3

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen
voor een goede werking bieden.

Veiligheidsverlichting te voorzien in de gemeenschappelijk gebruikte delen, kantoren en
handelsruimtes.
2.6.4

VERDERE RICHTLIJNEN

2.6.4.1 De veiligheidsverlichting dient de verlichting te verzorgen van:
- volume van de ruimte (door armaturen op minstens 2 m hoogte te monteren)
- de reddingstekens die de uitgangen, nooduitgangen en de vluchtroutes er naar toe
aanduiden
- de trappen, de niveauverschillen, richtingsveranderingen, kruisingen, buitenkant
van elke uitgang naar buiten
- de plaatsen met veiligheidsmateriaal (brandbestrijdingsmiddelen, waarschuwingsen alarmposten, EHBO-post); zelfs als deze zich niet op de vluchtroutes bevinden.
2.6.4.2 Veiligheidssignalering die inwendig verlicht wordt heeft een maximale kijkafstand
gelijk aan de hoogte van het pictogram vermenigvuldigd met 200.
Veiligheidssignalering die uitwendig verlicht wordt heeft een maximale kijkafstand
gelijk aan de hoogte van het pictogram vermenigvuldigd met 100.

2.7

INSTALLATIES VOOR BRANDBAAR GAS VERDEELD DOOR
LEIDINGEN (indien aanwezig)

2.7.1

Indien op de aardgastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is
aangebracht dient de bouwheer de gasmaatschappij om de plaatsing ervan te
verzoeken.
De afsluiter dient op de gevel van het gebouw aangeduid met een
coördinatenplaatje dat goed zichtbaar moet zijn.

2.7.2

De installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht voldoen aan:
- NBN D 51-001 – Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling –
Lokalen voor drukreduceerinrichtingen van aardgas
- NBN D 51-003 – Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door
leidingen
- NBN D 51-004 – Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door
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leidingen – Bijzondere installaties.

2.8

WAARSCHUWINGS- EN ALARMINSTALLATIES.

2.8.1

In het binnentrappenhuis dient op het gelijkvloers minstens één alarmpost en één
alarmsirene voorzien te worden, eventueel mag dit een combinatie zijn van beide
toestellen in één apparaat, voorzien van een batterij.
Onder alarm moet verstaan worden de verwittiging gegeven aan het geheel van
personen, die in een bepaalde plaats verblijven, om deze plaats te ontruimen.
Het alarmsignaal dient ononderbroken te zijn en met variabele frequentie.
Geluidsniveaus.
Het geluidsniveau van het brandalarm moet hoog genoeg zijn zodat het
onmiddellijk waarneembaar is boven elk omgevingsgeluid. Voor een duidelijke
hoorbaarheid van het brandalarm moet het hoogste niveau aangehouden worden
met een minimum van 65 dB(A) en 5 dB(A) boven ieder geluid dat langer dan 30 s
aanhoudt. Indien het brandalarm dient om personen te wekken, dan moet het
geluidsniveau groter dan of gelijk aan 75 dB(A) zijn ter hoogte van het bed. Aan
deze minimale geluidsniveaus moeten in alle omstandigheden (gesloten deuren) en
op alle plaatsen waar de verspreiding van het brandalarm vereist is, voldaan zijn.
Het brandalarm mag niet met andere geluidsignalen verward kunnen worden. Het
geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 120 dB(A) op plaatsen waar personen
aanwezig kunnen zijn.

2.9

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

2.9.1

INTERNE BLUSWATERVOORZIENING: MUURHASPELS MET AXIALE
VOEDING (IN GEHEEL GEBOUW, GEBRUIKTE OPPERVLAKTE GEBOUW
IS GROTER DAN 500 M2)

2.9.1.1 Het volledige gebouw dient beveiligd met muurhaspels met axiale voeding
beantwoordend aan EN 671-1. Daarenboven dient elk compartiment vanaf 500 m2
voorzien van een muurhaspel.
2.9.1.2 Men opteert voor het type DMH 20/19 of DMH 30/25 (respectievelijk 20 m en 30 m
slanglengte). De diameter van het spuitstuk van de lans dient minstens 6 mm te
bedragen.
2.9.1.3 Opstelling:
De muurhaspels dienen in de eerste plaats geïnstalleerd naast de uitgangsdeuren of
naast de traphallen in de evacuatiewegen.
Elk punt in het gebouw moet kunnen bestreken worden met de waterstraal van de
haspelstraalpijp.
Men voorziet minstens één toestel per bouwlaag.
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2.9.1.4 Voeding:
Muurhaspels worden gemeenschappelijk gevoed met een leiding die een minimale
binnendiameter bezit van 19 mm (slanglengte 20 m), of van 25 mm (slanglengte 30
m). Bij lange aanvoerleidingen dient rekening gehouden met de stromingsverliezen
en dient de diameter groter te zijn.
De druk aan de minst bedeelde haspel moet voldoende zijn zodat deze minstens 24
l/min debiteert met opgerolde slang terwijl er tegelijker tijd drie haspels in gebruik
zijn gedurende een half uur
De leidingen dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat dezelfde waarborgen
biedt, tenzij deze ondergronds werden aangelegd.
Alle toestellen worden permanent gevoed met water onder druk zonder
voorafgaandelijke bediening.
Een manometer met controledriewegkraan wordt voorzien aan het hydraulisch
gezien minst gunstig opgestelde toestel.
Deze manometer laat toe een druk af te lezen tot 10 bar, met een nauwkeurigheid
van 0,2 bar.
2.9.2

KLEINE DRAAGBARE BLUSMIDDELEN VOOR EEN ALGEMENE
BEVEILIGING

2.9.2.1 Men voorziet draagbare poederblusapparaten van het type 6 kg ABC; deze dienen
doelmatig verdeeld over de inrichting tot men een algemene beveiliging realiseert
van minstens 1 bluseenheid per 150 m2.
Minstens dient er op elke overloop van elke bouwlaag één bluseenheid voorhanden
te zijn.
Indien er muurhaspels met axiale voeding moeten voorzien worden, dan dient elke
haspel vergezeld van één van deze poederblusapparaten, zodat een zekere
groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.
2.9.2.2 Andere modellen van (poeder-)blusapparaten mogen aangewend worden indien zij
meer aangewezen zijn, op voorwaarde dat de algemene beveiliging (één
bluseenheid per 150 m2) minstens even groot blijft.
2.9.3

KLEINE DRAAGBARE BLUSMIDDELEN VOOR EEN SPECIFIEKE
BEVEILIGING

2.9.3.1 Men voorziet minimaal één draagbaar CO2-blusapparaat (type 5 of 6 kg):
- in de directe omgeving van het algemeen laagspanningsbord;
- naast de toegang tot het technisch lokaal waar zich de metergroepen laagspanning
en aardgas bevinden;
- naast de toegang tot de machinekamer van de mechanische lift.
2.9.4

Het brandbestrijdingsmaterieel moet:
- in goede staat van onderhoud verkeren
- beschermd zijn tegen de vorst
- gemakkelijk bereikbaar zijn
- oordeelkundig verdeeld zijn
- doelmatig gesignaleerd zijn overeenkomstig de bepalingen betreffende de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
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Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

2.10

BUITEN OPGESTELDE BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

2.10.1 Buiten dient het gebouw beveiligd met een ondergrondse hydrant volgens NBN S
21-034 of een bovengrondse hydrant van het type BH 80 NBN EN 14384. De
bediening van de bovengrondse hydrant en de eventuele verwijdering van de blinde
koppelingen moet kunnen geschieden met de hydrantsleutels van de brandweer
(vierkante bout 30 op 30 mm).
De binnendiameter van de voedingsleiding dient minimaal 80 mm groot te zijn, en
bij voorkeur 100 mm of meer.
Beoogd debiet: 1.000 l/min gedurende 2 h.
Voorgestelde locatie: max. op 200 m van de ingang van het gebouw.

2.11

BIJKOMENDE MAATREGELEN

2.11.1 Controle bij indienststelling
Bij de indienststelling dienen onderzocht te worden:
- dichtheid der gasinstallaties
- conformiteit der gehele elektrische installatie met de vigerende reglementeringen
(proces-verbaal van onderzoek door erkend organisme voor te leggen).
2.11.2 Informatie van de bewoners (appartementsgebouwen)
Op elke bouwlaag dient een richtlijn uitgehangen in verband met de te volgen
gedragslijn in geval van brand, o.a. wat betreft:
- verwittiging van de bevoegde brandweer (tel. 112) en de te nemen schikkingen om
haar optreden te vergemakkelijken
- het aanwenden van de brandbestrijdingsmiddelen die beschikbaar zijn in het
gebouw.
2.11.3 Plannen (appartementsgebouwen)
Aan de hoofdingang van het gebouw en op elk niveau dient een op schaal getekend
plan uitgehangen waarop de verschillende woongelegenheden met hun
huisnummer, de vluchtwegen en de blusmiddelen zijn aangeduid.
Deze plannen dienen actueel gehouden.

2.12

BRANDWEERSLUITINGSPLAN GEBOUWEN EN INSTELLINGEN

2.12.1 De brandweer zone Kempen beschikt over een moedersleutelsysteem waardoor zij
met één generale hoofdsleutel toegang heeft tot verschillende gebouwen en
instellingen. Meestal wordt daartoe een brandweerkoker geplaatst ter hoogte van
een ingang.
Indien gewenst kan men hierop aansluiten. Nadere inlichtingen kan men bekomen
via de website van de brandweer zone Kempen.
2.12.2 Indien het gebouw is uitgerust met een lift of goederenlift waarvan de aandrijving
zich in een machinekamer bevindt moet de brandweer verzekerd zijn van de
toegang tot deze machinekamer. De sleutel kan opgeborgen worden in de
brandweerkoker.
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2.13

CONTROLE VOOR IN DIENST STELLING

2.13.1 Vooraleer het gebouw en de installaties in gebruik te nemen dient de
brandweerdienst uitgenodigd voor een controlebezoek, om na te gaan of goed
gevolg gegeven werd aan het in dit verslag bepaalde.

3

Besluit

3.1

Eindconclusie van het brandpreventieverslag

Gunstig brandpreventieverslag.

De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en
bepalingen die van toepassing kunnen zijn.
Tevens zijn zij uitsluitend opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen met
betrekking op de bestaande toestand.
Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, welke achteraf zouden beslist worden, dient
de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd te worden.

Lt. Peter Van den Broeck, technicus brandvoorkoming
Maj. Jan Peelaerts, directeur dienst risicobeheersing
Documenten van de preventiedienst van de HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE
KEMPEN zijn rechtsgeldig in digitaal ondertekende pdf-versie.

VERZENDEN NAAR:
KOPIE:

MeHa BV, Goorakker 23D, 2260 Westerlo
College van Burgemeester en Schepenen Geel

Brandweer zone Kempen • Stelenseweg 92 • 2440 Geel • tel. 014 28 78 60
preventie@brandweerzonekempen.be • btw BE 0500.915.126 • BE54 0910 1884 4297
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INSTRUCTIES BIJ BRAND
112

Melden
- Druk de alarmknop in
- Bel noodnummer 112

Blussen
- Gebruik de voorziene blusmiddelen
- Onderneem één bluspoging

Evacueren
- Sluit ramen en deuren
- Laat alles achter
- Verlaat de gevarenzone

Verzamelen
- Begeef u onmiddellijk naar de
verzamelplaats

Informeren
- Blijf ter beschikking van de
brandweer
- Licht de bevelvoerder in

Noodnummers
Brandweer / Ziekenwagen 112
Politie
101

Contactpersoon Inter
Architect adviseur Ben Van Holm
ben.van.holm@inter.vlaanderen
+32 (0)11 26 50 30
Inter Hasselt
Belgiëplein 1, 3510 Kermt (Hasselt)

Opdrachtgever
Geel
omgevingsvergunning@geel.be

Ontvangst adviesvraag: 14/12/2020

Verzending advies: 13/01/2021

Projectgegevens
Project
Dossiernummer Inter
Adres
Referentie plannen /
Referentienummer OMV
Ontwerper(s)

Verbouwen meergezinswoning en handel
20210188
Westerloseweg 14,16,22 Geel
2020140214
AP/ART architecten

Advies toegankelijkheid bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning / melding
in toepassing van art. 4.3.7.i, art. 4.3.3.ii en art. 4.3.4.iii van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
in toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheidiv

Voorwaardelijk gunstig
In toepassing van art. 4.2.19.§1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordeningv, adviseren we de
voorwaarden opgenomen in dit advies op te leggen.
Dit advies bekijkt de wettelijke voorschriften op basis van de op plan afleesbare elementen in de
vergunningsfase. Dit advies doet geen uitspraak over de integrale toegankelijkheid van het gebouw
na volledige afwerking. Afwerkingselementen die niet op plan staan, bepalen immers in grote mate
mee de toegankelijkheid van het geheel. U kan, tijdens het project, bij ons inlichtingen verkrijgen of
een begeleidingstraject volgen om de integrale toegankelijkheid van uw project te garanderen.

Ben Van Holm
Architect adviseur toegankelijkheid en UD

Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen
Maatschappelijke zetel: Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
T 0032 11 26 50 30 - www.inter.vlaanderen - info@inter.vlaanderen
BTW BE 0550 914 072 - IBAN BE64 7360 0347 1452

1

Bijlage B26 verantwoordingsnota omgevingsvergunning:
Toegankelijkheidstoelichting / checklist inzake toegankelijkheidvi
•
•

2

Verplichting advies
•

3

Er is een toegankelijkheidstoelichting aanwezig
o De toegankelijkheidstoelichting/checklist is conform de plannen.
Er worden geen afwijkingen aangevraagd

Niet verplicht

Toepassingsgebied

Dit advies is van toepassing op het (deel van het) gebouw dat gebouwd, herbouwd, verbouwd of
uitgebreid wordt.
De aanvraag betreft:
•

•

•

Art 3: Gebouw(en) waarbij de totale publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 150
m².
o De bepalingen van de artikelen 10, §1, artikel 12 tot en met 14, artikel 16, 18, 19,
artikel 22 tot en met 25 en artikel 33 zijn van toepassing op de toegang tot deze
gebouwen.
Art. 3: Gebouw(en) waarbij de totale publieke oppervlakte toegankelijke oppervlakte
groter is dan 150 m² en kleiner of gelijk is aan 400 m².
o Het besluit is van toepassing op:
1° de gelijkvloerse nieuw te bouwen, te herbouwen, te verbouwen of uit te
breiden publiek toegankelijke delen van een constructie;
2° de niet-gelijkvloerse nieuw te bouwen, te herbouwen, te verbouwen of uit te
breiden publiek toegankelijke delen van een constructie, tenzij een vertrek op een
andere verdieping of buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervult en voldoet aan
de bepalingen van dit besluit.
Art. 5 Meergezinswoningen, waarbij de constructie na de handelingen toegangsdeuren
tot wooneenheden bevat op meer dan twee niveaus en minstens zes wooneenheden
hebben.
o Het besluit is van toepassing op: de nieuw te bouwen, te herbouwen, te
verbouwen of uit te breiden gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de
publieke zijde van de toegangsdeuren tot elke wooneenheid.
o Voor die gebouwen, die uit verschillende aansluitende delen bestaan, zijn de
bepalingen van de verordening die gelden voor de verdiepingen en voor de
trappen naar andere niveaus alleen van toepassing op de onderdelen die
toegangsdeuren tot wooneenheden op meer dan twee niveaus hebben.
o

Indien een aanvraag valt onder de toepassing van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening
toegankelijkheid, dan dienen de normbepalingen van hoofdstuk IIIvii te worden nageleefd. De normen,
principetekeningen en bijkomende info kan teruggevonden worden op www.toegankelijkgebouw.be.
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4

Normen

4.1 Het gebouw
4.1.1 Toegangen, deuropeningen en deuren (art. 22-26):
Voor en na deuren moet er een vrije en vlakke draaicirkel met een diameter van min. 150cm
beschreven kunnen worden, rakend aan het draaivlak van de deur. Dit is niet zo bij volgende deuren:
- Toegangen handelsruimte langs de achterzijde (onvoldoende vrije draairuimte bovenaan
de helling, buiten het draaivlak van de deur zelf)
Verplichting tot het creëren van een toegankelijke toegang:
• Als de bestaande toegang niet voldoet aan deze bepalingen, moet bij uitbreidings- of
verbouwingswerken een toegang voorzien worden die voldoet aan de normen, tenzij de
handelingen niet raken aan een gevel, of wanneer het onmogelijk is een ontsluiting naar het
openbaar domein te realiseren.
Drempel aan inkom:
• Art. 22 §2 (art.1, 26°): De inkomdeur is niet drempelloos. Er mag echter een niveauverschil van
max. 2 cm zijn bij de overgang tussen de binnen- en buitenruimte (art. 18). Dit niveauverschil
wordt best afgeschuind uitgevoerd. Het niveauverschil is echter X cm.
Maatvoering algemeen:
• De vrije doorgangshoogte in toegangen en deuropeningen moet minstens 209 cm bedragen,
de vrije doorgangsbreedte moet minstens ruwbouw 105 cm bedragen (afgewerkt 90 cm).
• Bij toegangsdeuren tot wooneenheden van meergezinswoningen, kamerwoningen,
studenten(gemeenschaps)huizen, gezondheidsinstellingen met kamers of wooneenheden,
welzijnsinstellingen met kamers of wooneenheden, internaten verbonden aan
onderwijsinstellingen of onder bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap en strafinrichtingen moet de vrije doorgangsbreedte minstens ruwbouw 100 cm
bedragen (afgewerkt 85 cm). Eventuele deurbladen moeten minstens 93 cm x 211 cm groot
zijn;
• deuren die toegang geven tot sanitaire voorzieningen, kleedruimtes of pashokjes, moeten naar
buiten opendraaien.
Aanliggende circulatieruimte:
• Voor en na elke deur moet een vrije en vlakke draairuimte beschreven kunnen worden van
150 cm.
• Bij manueel bedienbare deuren moet de vrije en vlakke draairuimte aan de duwzijde tegen
het deurvlak van de deur en aan de trekzijde tegen het draaivlak van de deur raken.
• Bij manueel bedienbare deuren moet aan de krukzijde van de deur een aanliggende vlakke
wand en vloer gezorgd worden van minstens 50 cm breed (ruwbouw), na afwerking minstens
45 cm breed.
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Principetekeningen:

Aanbevelingen voor het realiseren van een integraal toegankelijk gebouw:
•

Handboek Toegankelijkheid Publieke Gebouwen (www.toegankelijkgebouw.be)

i

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 4.3.7. De stedenbouwkundige vergunning voor de handelingen, vermeld in
artikel 4.2.1, 1°, 6°, 7° en 8°, wordt niet verleend wanneer niet is voldaan aan de bij of krachtens de wet of het decreet
gestelde regelen betreffende toegang van personen met een functiebeperking tot openbare wegen en tot voor het publiek
toegankelijke onroerende goederen.
ii

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 4.3.3. Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde
strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, of indien dergelijke
strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier blijkt, wordt de vergunning geweigerd of worden in de aan de
vergunning verbonden voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale regelgeving.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “direct werkende normen” verstaan: supranationale, wetskrachtige,
reglementaire of beschikkende bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, zonder dat verdere
reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is.
iii

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 4.3.4. Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te
winnen advies blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd
worden binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “doelstellingen of zorgplichten” verstaan: internationaalrechtelijke,
Europeesrechtelijke, wetskrachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen die de overheid bij de uitvoering of de
interpretatie van de regelgeving of het voeren van een beleid verplichten tot de inachtneming van een bepaalde
doelstelling of van bepaalde voorzorgen, zonder dat deze op zichzelf beschouwd voldoende juridisch duidelijk zijn om
onmiddellijk te kunnen worden uitgevoerd.
iv

www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx

v

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art. 4.2.19. §1. Onverminderd de voorwaarde van rechtswege [in de zin van artikel
90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990], kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning
voorwaarden verbinden. (gew. dec. 16/7/2010) Voorwaarden zijn voldoende precies. Zij zijn redelijk in verhouding tot de
vergunde handelingen. Zij kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager. Zij kunnen de uitvoering van
de vergunde handelingen niet afhankelijk maken van een bijkomende beoordeling door de overheid.
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vi In de vroegere Codex Ruimtelijke Ordening stond er: “een beschrijving inzake integrale toegankelijkheid is toe te voegen,
in navolging van de aanstiplijst met betrekking tot de dossiersamenstelling (Besluit van 28 mei 2004 waarin art. 16, 2°, c)”.
Met de harmonisering naar de omgevingsvergunning is dit besluit vervallen, maar blijft de toegankelijkheidstoelichting een
verplicht onderdeel van het dossier. Dit is opgenomen in het addendum over de verantwoordingsnota bij de
omgevingsvergunning, en toe te voegen als ‘bijlage B26’:‘ een beschrijving van de ruimtelijke context van de geplande
werken, meer bepaald: als het een gebouw betreft dat geheel of gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek: de al niet
vergunningsplichtige voorzieningen om integrale toegankelijkheid te bereiken voor de personen met verminderde
beweeglijkheid. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de voorzieningen die verder gaan dan de wettelijk vastgelegde
normen.’ De checklist inzake toegankelijkheid is een dossier gebonden document waar je alle informatie over de
toegankelijkheid van het project kan bundelen (beschikbaar om te printen en in en pdf-formaat). Dit document kan nog
steeds worden toegevoegd aan het (digitale) aanvraagdossier.
vii

www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx
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AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Agentschap Wegen en Verkeer
District Geel
Kleinhoefstraat 1
2440 Geel
T 014 579751
www.wegenenverkeer.be

Het college van burgemeester en schepenen van en te
2440 Geel

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

14/12/2020

OMV_2020140214 AV/114/2020/00820 1

vragen naar/e-mail

telefoonnummer

datum

Christiene Helsen

014 579751

12/01/2021

wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be
Betreft:

Advies inzake de aanvraag tot bouw, sloop

Aanvrager:

MeHa
Goorakker 23 bus D
2260 Westerlo

Ligging van het perceel:
straat: Westerloseweg 14-16
gemeente: 2440 Geel
kadastrale gegevens: Afd. GEEL 5 AFD Sectie N Nr.
0904/00C002, 0904/00D002, 0904/00L002
gewestweg: N0190002 van 26.5 +72 tot 26.6 +33 (rechts)
Werkzaamheden:

bouwen van een kantoorgebouw met meergezinswoning +
slopen van 2 bestaande woningen

Geachte,
Hierbij stuur ik u het advies van mijn afdeling. Gelieve mij een afschrift van de
beslissing toe te sturen.
De vergunning kan verleend worden onder de hiernavolgende bijzondere

AV/114/2020/00820 - OMV_2020140214 - 12/01/2021
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voorwaarden en de algemene voorwaarden (als bijlage):

BIJZONDERE VOORWAARDEN
1.

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0190002 van 26.5 +72 tot 26.6 +33):
●

de rooilijn volgens plan C/1922A.

●

de zone van achteruitbouw bedraagt 5 meter.

GUNSTIG ADVIES ONDER VOORWAARDEN
1.

Onwenselijk omwille van doelstellingen en zorgplichten
Conform artikel 4.3.4. VCRO kan de vergunning worden geweigerd of moeten er voorwaarden opgelegd
worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het
aangevraagde onwenselijk is in het licht van de doelstellingen en zorgplichten van het Agentschap.
“Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat het
aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen
andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.”
In casu is de vergunningsaanvraag onwenselijk omwille van volgende doelstellingen en zorgplichten van
het Agentschap:

a.

Onwenselijkheid omwille van verkeersveiligheid.
In voorliggend geval worden de doelstellingen en zorgplichten inzake verkeersveiligheid en inzake
een vlotte verkeersdoorstroming geschonden. Het is de bevoegdheid van het Agentschap Wegen
en Verkeer om te allen tijde het veilig en vlot verkeer te waarborgen. De verkeersveiligheid is dus
een doelstelling en zorgplicht van het beleidsveld van Agentschap Wegen en Verkeer die met
zorgvuldigheid nagestreefd moeten worden. Het Agentschap toetst dan ook de invloed van elke
vergunningsaanvraag op de verkeersveiligheid rekening houdend met de specifieke
omstandigheden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft de beperking van de toegangen tot een gewestweg na
met het oog op het vergroten van de vlotte verkeersdoorstroming, het bevorderen van de
verkeersveiligheid en het verlagen van de conflictpunten met de zwakke weggebruiker.

AV/114/2020/00820 - OMV_2020140214 - 12/01/2021
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De algemene richtlijnen hieromtrent werden gebundeld in het dienstorder MOW/AWV/2012/16
van 16/10/2012 (betreffende de Reglementering van de toegangen tot gewestdomein), die onder
meer de volgende voorwaarden oplegt:
●

Er wordt slechts 1 toegang van max 4,5 meter breedte toegelaten.

●

Ter hoogte van de perceelsgrens, dient, behoudens de toegang, een structurele nietoverrijdbare scheiding aangebracht te worden door de aangelande.

De vergunningsaanvraag is onwenselijk om volgende redenen:
Er is geen structurele, niet-overrijdbare scheiding voorzien op de perceelsgrens waardoor het
perceel in principe over de volledige breedte oprijdbaar is.

b.

Onwenselijkheid omwille van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming
Deze aanvraag omvat een project waarbij een niet te verwaarlozen mobiliteitsimpact kan ontstaan.
Artikel 4.3.1. §1 en §2 van de VCRO bepaalt dat de goede ruimtelijke ordening beoordeeld moet
worden op o.m. de mobiliteitsimpact en de veiligheid in het algemeen.
De aangevraagde handelingen moeten getoetst worden aan de verkeersveiligheid en
verkeersdoorstroming. Een mobiliteitstoets wordt best opgesteld om dit op een zorgvuldige wijze
te kunnen beoordelen.
De vergunningsaanvraag is onwenselijk om volgende reden:
●

AWV vraagt een mobiliteitstoets om na te gaan of er voldoende parkeerplaatsen voorzien
worden op eigen terrein. Momenteel is dit nog onduidelijk en zijn hier nog vragen rond.
Welke handelszaken en kantoren zullen er komen? Hoeveel werknemers? Aantal klanten per
dag?
Alle noodzakelijke parkeerplaatsen moeten op eigen terrein worden voorzien. De vlotte
doorstroming van het verkeer op de gewestweg mag niet in het gedrang komen door het
ontstaan van een te hoge parkeerdruk in de omgeving.

●

Door het voorzien van parkeerplaatsen rechts van het gebouw, kunnen auto's elkaar niet
kruisen. Daarom moet er op eigen terrein een wachtzone of opstalplaats worden voorzien.
Indien een auto de parking achteraan het perceel verlaat, moet een oprijdende auto op eigen
perceel halt kunnen houden tot de doorgang naar de parking vrij is.
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Besluit:
Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer gunstig onder volgende voorwaarden:
●

Er moet een structurele, niet-overrijdbare scheiding worden voorzien op de perceelsgrens.

●

Er moet een wachtzone voor oprijdende auto's worden voorzien op eigen terrein.

●

Een mobiliteitstoets is wenselijk om na te gaan of er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein
worden voorzien.

Hoogachtend,
Laura Alaerts
Districtschef

AV/114/2020/00820 - OMV_2020140214 - 12/01/2021
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ALGEMENE VOORWAARDEN GEWESTWEG
1.

Voorbouwsels, erkers, portalen, trappen en andere uitstekende delen in de zone van achteruitbouw zijn
toegelaten op voorwaarde dat:
●

ze ten hoogste slechts met één vierde van de breedte van de zone van achteruitbouw voorbij het
vlak van de voorgevel reiken en ze op een afstand van de aangrenzende eigendommen blijven, gelijk
aan de grootte van de toegelaten uitsprong;

●

ze geen elementen bevatten die betrekking hebben op de structuur zelf van het gebouw, zoals
hoofdleidingen voor gas, elektriciteit, water, trapkasten, enz…

2.

Indien de bouwlijn samenvalt met de rooilijn mag op het vlak van de voorgevel geen voorbouw
(uitsprong) komen, die de hieronder vermelde grenzen overschrijdt:
●

Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen
Tot op 2,10 meter hoogte vanaf het trottoirniveau worden geen uitbouwsels geduld die meer dan
0,20 meter voorbij de rooilijn reiken.
Deuren en vensters mogen bij het openen niet buiten het gevelvlak komen. Boven 2,10 meter
hoogte mag geen enkel uitbouwsel meer dan 1meter voorbij de rooilijn en nooit verder dan tot op
0,50 meter van het verticaal vlak door de trottoirband reiken.

●

Niet verhoogde voetpaden en bermen
Tot op 5,50 meter hoogte, gemeten vanaf het voetpadniveau, zijn uitbouw¬sels enkel toegelaten
voor zover ze niet meer dan 0,20 meter voorbij de rooilijn reiken en het gebouw ten minste 1 meter
achteruit staat ten opzichte van de rand van de eigenlijke rijbaan.
Boven 5,50 meter zijn uitbouwsels toegelaten voor zover ze niet reiken tot op 0,50 meter van het
verticale vlak door de rand van de eigenlijke rijbaan.

3.

Het eigendom wordt volgens de voorgeschreven rooilijn afgesloten.
Indien de afsluiting uit een lage muur bestaat, heeft deze muur een maximum hoogte van 0,75 meter,
waarop al dan niet een hekwerk komt; de totale hoogte mag 2,25 meter niet overschrijden. Boven 1,50
meter moet de afsluiting meer open dan gesloten delen vertonen.
Indien de afsluiting uit een groene haag bestaat, wordt deze geplant op 0,50 meter achter de grens van
het openbaar domein. De haag mag niet meer dan 1,50 meter stamhoogte hebben en moet jaarlijks
vóór 15 april gesnoeid en tot deze hoogte teruggebracht worden.
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De hekken mogen bij het openen niet over het wegdomein draaien.
De afsluitingen aan de wegkruisingen en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75
meter hoogte.
4.

In de onder 2.- par. 1 en 2 genoemde afsluitingen worden inritten toegelaten die grotere
hoogteafmetingen mogen hebben dan de in 2.- par. 1 en 2 vermelde. Deze inritten mogen in geen geval
aangebracht worden tegenover de aanwezige bomen van de weg.

5.

In de zone zoals die volgt uit de toepassing van de teruggelegde rooilijn en in de zone van achteruitbouw
zoals die aangegeven is in de bijzondere voorwaarden, mogen geen ondergrondse constructies (zoals
ondergrondse tanks, …) gemaakt worden. Het is verboden er gemene afsluitingen van meer dan 1,50
meter hoogte op te richten.
In de eerste 2 meter van de zone van achteruitbouw vanaf de grens van het gewestdomein of van de
eventuele rooilijn zijn beplantingen toegelaten tot maximum 1,50 meter hoogte of 0,75 meter hoogte
ter hoogte van de wegaansluitingen.
In het overige deel van de zone van achteruitbouw mogen de beplantingen niet hoger zijn dan bepaald
in de gemeentelijke verordeningen.

6.

Het peil van de dorpels dient boven de kruin van de weg gesitueerd te zijn. Indien dit peil niet gevolgd
wordt, kan de eigenaar bij een eventuele wijziging van het lengteprofiel van de weg, geen aanspraak
maken op enige vergoeding voor aanpassing van deuren, poorten en andere toegangen.

7.

Er mogen geen inritten voor voertuigen worden aangelegd tegenover bestaande bomen van de weg. De
locatie van de toegangen, ramen en deuropeningen is steeds ondergeschikt aan de bestaande
weginfrastructuur (incl. straatmeubilair, verhoogde inrichtingen, bushaltes, grachten, openbare
verlichting, kasten nutsmaatschappijen, ...)
Er mag in principe slechts één toegang zijn, niet breder zijn dan 4,5 meter. Behoudens deze toegang
moet het perceel thv de perceelsgrens worden afgesloten met een structurele niet-overrijdbare
scheiding.

8.

De afdekking van afsluitingsmuren moet zo ontworpen worden dat het daarop vallende water naar het
privé-domein afvloeit.

9.

De ontworpen werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat ze de afwatering van de weg nooit hinderen.

10.

Alle ingebruiknames en wijzigingen van het openbaar domein (zowel de tijdelijke als de permanente)
vereisen een aparte vergunning van de wegbeheerder cfr. het besluit van de Vlaamse Regering van 29
maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor
de privatieve inname van het openbaar domein van de wegen (en latere wijzigingen).
Onder tijdelijke wordt oa. verstaan werfbezetting zoals stellingen, containers, opslag van materialen,
tijdelijke werftoegang, terrassen,…
Onder permanente wordt oa. verstaan inbuizingen, kopmuren, aanvullingen van het openbaar domein,
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afvoerleidingen voor afvalwater en hemelwater, …
11.

De geldigheidsduur van onderhavig advies is beperkt tot twee jaar.

12.

De goedgekeurde plannen, alsmede de vergunningen met de bijbehorende adviezen, moeten steeds op
de bouwplaats voorhanden zijn en bij iedere vordering van de bevoegde ambtenaren voorgelegd
kunnen worden.

13.

Dit adviesformulier beperkt zich tot de voorschriften betreffende de rooilijn, de bouwvrije zone en de
zone van achteruitbouw. Het ontheft de belanghebbende niet zich te richten naar de overige
regelgeving.

14.

Indien de publiciteit en uithangborden geen deel uitmaakt van deze aanvraag, dienen zij het voorwerp
uit te maken van een afzonderlijke aanvraag.

15.

Reliëfwijzigingen
●

De aanvullingen dienen te gebeuren met niet vervuilde aanvulgrond. Uitgezonderd voor toegangen,
zijn aanvullingen met steenpuin verboden.

●

Ingeval het buitentalud van de gracht verhoogd wordt, dient dit talud afgedekt te worden met
minimum 30 cm teelaarde en ingezaaid te worden.

Na de werken dient de gracht over de volledige breedte van het aangrenzende perceel gezuiverd te
worden van aanvullingsgrond.
16.

Slopen
●

De afbraakwerken mogen geen aanleiding geven tot schade aan het openbaar domein. De
wegaanhorigheden, die beschadigd worden, dienen door de vergunninghouder in hun
oorspronkelijke toestand hersteld te worden. De verkrijger dient de wegbeheerder minimum 10
dagen vóór de aanvang der sloopwerken schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan
het gewestdomein. Zo hij dit nalaat, wordt er verondersteld dat het gewestdomein zich in perfecte
staat bevindt.

●

Alle ondergrondse constructies voor de rooilijn worden volledig verwijderd. In de zone van
achteruitbouw moeten alle constructies worden afgebroken tot op minimum 1 meter onder het peil
van het aanpalend openbaar domein. In dat geval zullen in de resterende keldervloeren gaten
gemaakt worden van 0,50 meter x 0,50 meter per 4 m2 oppervlakte.

●

De overbodige aansluitingen naar de rioleringen worden gedicht ter hoogte van de grens van het
openbaar domein.
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●

De sloopwerken moeten uitgevoerd worden zonder belemmering noch onderbreking van het
verkeer., tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.

●

De aanvullingen dienen te gebeuren met niet vervuilde aanvulgrond en verdicht te worden bij lagen
van 30 cm. Steenpuin als aanvullingsmateriaal is verboden.

●
17.

De aanvulling voor de rooilijn dient afgedekt te worden met teelaarde op een dikte van 30 cm.

Publiciteit:
●

Bij het plaatsen van publiciteit reclame en uithangborden op afzonderlijke constructies in de zone
van achteruitbouw is het volgende van toepassing:
○

de totale oppervlakte van de constructie, met inbegrip van de borden (éénzijdig), van één
vestiging wordt beperkt tot 5 m². De totale hoogte van de constructie (bord inbegrepen) wordt
beperkt tot 4 meter. De afstand naar de perceelgrens tussen de private eigendommen moet
minstens 1,5 maal de totale hoogte van de constructie bedragen.

○

het bord en de dragende constructie mogen geen hinder betekenen voor de zichtbaarheid op
het verkeer van de gewestweg t.h.v. de kruispunten en/of private uitritten.

○
●

het bord noch de constructie mogen verder reiken dan de rooilijn.

Omwille van de verkeersveiligheid is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders
verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die
van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de
doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter
boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, mogen geen
lichtweergevende of reflecterende rode, groene of oranje tint hebben.

●

Lichtgevende en verlichte publiciteit mag om veiligheidsredenen de aandacht van de automobilisten
’s nachts niet te veel afleiden. De cijfers en limietwaarden die in de meeste normen en
reglementeringen voor de luminescentie van lichtgevende of verlichte publiciteit worden vermeld
zijn dan ook grotendeels ingegeven om de lichtsignalisatie langs verkeerswegen niet te verstoren.
VLAREM bepaalt dat, om lichthinder te voorkomen, lichtreclame in intensiteit de openbare
verlichting niet mag overtreffen.
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●

Vanaf een bepaald nachtelijk uur is het ‘rendement’ van verlichte publiciteit zeer klein gezien het
beperkte aantal toeschouwers dat nog langskomt of voorbijrijdt. Een volledig doven van publiciteit
na een bepaald uur (b.v. 22 u) is dan ook het aangewezen middel om de lichtvervuiling te beperken.

●

Om lichtvervuiling te bestrijden en uit veiligheidsoogpunt dient de luminescentie van lichtgevende
en verlichte publiciteitsborden beperkt te worden tot volgende waarden:
○

Oppervlakte van het lichtgevend vlak:
■

<= 0,5 m² (max. luminescentie 500 cd/m²)

■

> 0,5 m² en < 10m² (max. luminescentie 400 cd/m²)

■

> 10 m² (max. luminescentie 300 cd/m²)

Bovenvermelde waarden gelden voor elke plaats op het voetpad of aan de rand van de weg op een
hoogte van 1,60 meter (d.w.z. voetpad aan dezelfde zijde van de weg als het publiciteitsbord of aan de
overzijde van de weg) en voor elke plaats in een vensteropening van een woning.
De vermelde luminescentiewaarden hebben betrekking op metingen uitgevoerd met een gekalibreerde
luminescentiemeter, die nauwkeurig aan de ooggevoeligheidskromme is aangepast (norm CIE 698).
Voor elke meting moet de openingshoek aangepast worden naargelang het te meten detail van het
reclamebord.
●

Indien een publiciteitsbord verlicht wordt met een gerichte lichtbron (projector, spot) dan moet
deze lichtbron het publiciteitsbord beschijnen van boven naar onder; de lichtbron mag alleen het
oppervlak van het publiciteitsbord verlichten, m.a.w.: er mag geen rechtstreekse opwaartse,
zijwaartse, achterwaartse of neerwaartse (onder het publiciteitsbord) uitstraling zijn door de
lichtbron.

●

De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaams Gewest als tegenover derden aansprakelijk
voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen, het gebrek aan onderhoud of het bestaan van de
vergunde borden.
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1 Situering project
Aquafin formuleert in het kader van de RTD Geel een advies voor de aansluiting van een gebouw,
gelegen aan de Westerloseweg te Geel, kadastraal gekend als Geel, 5de afdeling, sectie N, nrs 904 C2,
L2 en een deel van D2. We evalueren hierbij of het dossier voldoet aan de geldende richtlijnen
betreffende de aansluiting van afval- en hemelwater.
Het project betreft de aansluiting van de nieuwbouw van een kantoorgebouw met meergezinswoning.
Op het gelijkvloers worden 2 handelsruimten ingericht, op het 1ste verdiep komen er drie appartementen
en 1 kantoorruimte en op het 2de verdiep wordt ook een kantoorruimte voorzien. Achteraan het perceel
worden 14 parkeerplaatsen voorzien. Tegen de rechterperceelsgrens worden ook nog 5
parkeerplaatsen voorzien en vooraan het gebouw ook nog 3. Rechts achteraan het gebouw is een
overdekte fietsenstalling voorzien.
De projectzone is in huidige toestand nog bebouwd met twee woningen. De aanvraag voorziet dus ook
de sloop van deze woningen.

De projectzone is gelegen in infiltratiegevoelig gebied, in niet overstromingsgevoelig gebied en niet in
een beschermingszone type I of type II van drinkwaterwingebied. Het is wel vlakbij een
beschermingszone type III van drinkwaterwingebied gelegen (op 20 meter).
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Overstromingsgebied

Infiltratiegevoeligheid

Drinkwaterwingebied

Het project is volgens het zoneringsplan gelegen in het centraal gebied.
Ter hoogte van het project is in de bestaande situatie een gemengd rioolstelsel aanwezig in de
Westerloseweg. De riolering is cirkelvormig en heeft een diameter van 400 mm. De exacte ligging dient
ter plaatse nagegaan te worden. Deze riolering ligt zeer ondiep (bodem tot MV circa 1m).
In de bestaande toestand is er vermoedelijk een bestaande huisaansluiting aanwezig, aangezien er
twee woningen gesloopt zullen worden die nog aanwezig zijn op de projectzone. Deze huisaansluitingen
dienen hergebruikt te worden.
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2 Conclusie van het advies
Het dossier is gunstig. Er dient voldaan te worden aan volgende algemene voorwaarden:
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Afvalwater en hemelwater moeten volledig gescheiden tot aan de rooilijn gebracht worden.
Wanneer wordt aangesloten op een gemengde leiding, gebeurt het samenbrengen van afvalwateren hemelwaterafvoer op ca. 50 cm van elkaar ter hoogte van het openbaar domein. Hieraan is niet
voldaan. Er dient op beide aansluitingen een externe toezichtmogelijkheid (huisaansluitputje)
voorzien te worden, hieraan is voldaan.
De gravitaire aansluiting (= zonder pomp) van toestellen of afvoerpunten (bvb. klokrooster) die
onder het straatniveau gelegen zijn, is niet toegelaten. Indien er afvoerpunten van het gebouw lager
gelegen zijn dan het straatniveau, dan dient de aansluiting beveiligd te worden tegen terugstroming.
Dit kan door aan te sluiten via een terugslagklep of pomp. Een terugslagklep dient in het private
leidingenstelsel geplaatst te worden en niet in de infrastructuur van de rioolbeheerder. Dit lijkt niet
van toepassing te zijn.
Het is aangewezen een terugslagklep te voorzien op zowel de hemelwateraansluiting, als de
aansluiting van het afvalwater. Deze zijn voorzien in het dossier.
Er is vermoedelijk een bestaande huisaansluiting aanwezig. Deze dient hergebruikt te worden.
De bestaande riolering in de straat is zeer ondiep gelegen. De stad legt op dat men bestaande
huisaansluitingen hergebruikt. De bouwheer is verantwoordelijk voor connectie naar deze
huisaansluiting, hij moet zich tijdig vergewissen van de positie/diepte zodat hij zijn stelsel hierop kan
ontwerpen en eventueel hierop kan aanpassen. Indien er toch een nieuwe huisaansluiting dient
gerealiseerd dient hiervoor een motivatie voorgelegd aan de stad. In dat geval zal bij effectieve
realisatie van de nieuwe aansluiting op de openbare riolering de aansluiting door de rioolbeheerder
zo laag als technisch mogelijk aangelegd worden. Hierbij is voornamelijk de ligging van de
nutsleidingen cruciaal, hetgeen op voorhand niet geweten is en waarvoor Aquafin dus ook niet
verantwoordelijk kan zijn. De aanbevolen diepte die wordt meegegeven betreft een diepte die in de
meeste gevallen gewoon aangesloten kan worden, tenzij de ligging van de nutsleidingen erg
ongelukkig uitkomt. Bij berekening van deze diepte wordt er uitgegaan van aansluiting in de kruin
van de riolering met daarbij een marge van 20 cm. De aanbevolen aansluitdiepte bedraagt in dit
geval 0.59 m-mv.
Indien bij uitvoering blijkt dat er niet aangesloten kan worden zijn er 2 oplossingen mogelijk (ten
laste van de bouwheer): de leidingen op het privaat gedeelte heraanleggen of een pompputje
installeren op het privaat gedeelte.
Gezien de ondiepe ligging mogen de leidingen niet te zwaar worden belast. Er dienen maatregelen
te worden genomen om de belasting te beperken. De stabiliteit moet steeds gewaarborgd blijven.
Er dient voldaan te zijn aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater. Hieraan wordt voldaan.
De infiltratievoorziening zal uitgevoerd worden met kratten. Enige voorzichtigheid in verband met
het gebruik van kratten is geboden. Het is niet aan te raden om deze aan te leggen onder
toekomstige wegenis aangezien er niet voldoende garantie is op vlak van stabiliteit (zeker op lange
termijn) . Dit systeem is ook moeilijk reinigbaar en inspecteerbaar en is gevoelig voor aanslibbing.
Het is steeds aan te raden om te opteren voor een infiltratievoorziening in de vorm van een open
bekken, zoals een infiltratiekom of wadi. Dit is voordeliger naar aanleg en onderhoud toe en infiltreert
bovendien het meest effectief. Voorbeelden van (ondiepe) infiltratievoorzieningen kunnen gevonden
worden op www.blauwgroenvlaanderen.be .
De infiltratievoorziening mag in geen geval drainerend werken.
Een (groot) deel van de verharding watert af op het eigen terrein of wordt uitgevoerd in
waterdoorlatend materiaal. Het hemelwater dient voldoende tijd te hebben om te infiltreren op het
eigen terrein. Er mag geen wateroverlast ontstaan ter hoogte van de openbare weg of de
aanpalende percelen ten gevolge van afstromend hemelwater. Concreet betekent dit dat de
verhardingen zonder of met beperkte helling dienen aangelegd en dat er voldoende groenzones
worden voorzien (25%) indien men verhardingen hiernaar laat afwateren.
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•

•

Reiniging van betonmixers is niet toegelaten op de openbare weg omwille van mogelijke
verstopping van straatkolken en rioleringsleidingen. Eventuele reinigingskosten of noodzakelijke
opbraak van riolering zullen verhaald worden op de lozer.
Er worden groendaken voorzien, het buffervolume dient minimum 35l/m² te bedragen.
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3 Motivatie van het advies
3.1 Evaluatie aansluiting afvalwater
Voor de evaluatie van de afvalwateraansluiting werd nagegaan of er een gescheiden afvoer van afvalen hemelwater voorzien is, of de richtlijnen inzake de septische put worden nageleefd en of de diameter
van de huisaansluiting aan de technische eisen voldoet.

3.1.1 Gescheiden afvoer voor afvalwater en hemelwater
Er wordt een gescheiden afvoer voorzien voor het afval- en het hemelwater.
Gezien de ligging in het zoneringsplan dient de afvalwaterleiding aangesloten te worden op de
bestaande gemengde leiding ter hoogte van het perceel, via de kortst mogelijke weg.
Gravitaire kelderaansluitingen zijn niet toegelaten bij nieuwbouwwoningen. Indien er afvoerpunten van
de gebouwen (bijv. klokrooster, afvoerput) lager gelegen zijn dan het straatniveau t.h.v. de riolering dient
de aansluiting beveiligd te worden tegen terugstroming. Dit kan door aan te sluiten via een terugslagklep
of pomp. Het waterpeil in de riolering kan bij hevige neerslag tot dat peil stijgen. De terugslagklep dient
geplaatst te worden in de aankomende leidingen. Er lijken geen ondergrondse ruimtes voorzien te zijn,
dus dit lijkt niet van toepassing te zijn.
Grijs en zwart water worden afzonderlijk ingezameld wat een gunstig principe is. Het is aan te raden
een sifonput te voorzien op het grijswater alvorens het grijs en septisch water samen te brengen. Dit
voorkomt geuren van het septisch water in het grijs water. Het grijze en zwarte water worden effectief
buiten het gebouw samengebracht in een dubbele toezichtsput die voorzien is van een reukafsluiter,
dus aan deze normen is voldaan.
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3.1.2 Septische put
Een septische put is wegens ligging in centraal gebied niet verplicht en wordt ook niet voorzien.

3.1.3 Afmetingen huisaansluiting
De voorziene diameter van de afvalwateraansluiting bedraagt 160 mm. De diameter van de
afvalwateraansluiting voldoet aan de geldende richtlijnen. De aansluiting dient van een externe
toezichtsmogelijkheid te worden voorzien, er zijn voldoende controleputten voorzien.
De bestaande huisaansluiting, indien deze aanwezig is, dient hergebruikt te worden. Het funderingsplan
maakt hier geen melding over, maar de aansluiting bevindt zich wel ter hoogte van de te slopen woning.
Het rioolmodel toont aan dat er bij een composietbui met terugkeerperiode 2 jaar (T2) reeds
wateroverlast kan optreden in de Westerloseweg, iets wat weliswaar in praktijk niet gekend is bij de stad
Geel. Het is evenwel aangewezen om de aansluiting met een terugslagklep te beveiligen om
terugstroming uit het openbare stelsel te vermijden.

3.2 Evaluatie aansluiting hemelwater
De evaluatie van de hemelwateraansluiting houdt in dat we nagaan of er is voldaan aan de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater (GSV) en of de diameter van de
hemelwateraansluiting voldoet aan de geldende richtlijnen.
De hemelwaterafvoer dient te worden aangesloten op de bestaande gemengde leiding, ter hoogte van
het perceel.
De bijgevoegde nota vermeldt dat momenteel niet blijkt dat er een bronbemaling nodig zal zijn. De
ondergrondse constructies die voorzien worden zullen geen kunstmatige drainagesystemen omvatten.
Indien het toch blijkt dat er een bemaling nodig is, dient er bij voorkeur aangesloten te worden op
oppervlaktewater of gekozen te worden voor een infiltratie ter plaatse. Nabij het kruispunt
Westerloseweg/Veerleseweg start er een RWA leiding, waarop aangesloten kan worden.

3.2.1 Toetsing aan de GSV
Er dient voldaan te zijn aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater versie
1 januari 2014.
•
•
•
•
•

Opvang voor hergebruik (hemelwaterput) en/of de aanleg van een groendak
Infiltratie op eigen terrein
Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of gracht
Buffering met lozing in de hemelwaterafvoer (RWA) in de straat
Buffering met lozing in de gemengde riolering in de straat

Slechts de overloop van een regenwaterput en/of infiltratiesysteem of overloop van een bufferbekken
mag het perceel verlaten naar een afvoerweg.
In het dossier worden volgende verhardingen aangesloten op een hemelwaterafvoer:
•
•

Verharde oppervlakte van overdekte constructies (excl. groendak): 423,89 m²
Verharde oppervlakte van overdekte constructies uitgevoerd als groendak: 198,63 m²

Een groendak is een plat dak dat zo gebouwd is dat er planten op kunnen groeien. Onder de planten
dient een buffervolume van minimaal 35 liter per vierkante meter voorzien te worden. Slechts indien
hieraan voldaan is, mag de oppervlakte van de groendaken gehalveerd worden.
Het hemelwater dat afkomstig is van een groendak dient apart ingezameld te worden en niet aan te
sluiten op een hemelwaterput, omdat dit hemelwater lichtjes verontreinigd is en niet gewenst is voor
hergebruik. In het dossier is voorzien om het hemelwater afkomstig van groendak en terrassen
rechtstreeks naar de infiltratievoorziening aan te sluiten, dus hieraan is voldaan.
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De parkeerplaatsen (316m²) die voorzien worden, zullen aangelegd worden met grasdallen. De overige
grondverharding (455m²) die voorzien wordt zal afwateren op eigen terrein. Deze oppervlaktes hoeven
niet in rekening te worden gebracht bij de dimensionering van de infiltratievoorzieningen zolang het
hemelwater voldoende tijd krijgt om te infiltreren op het eigen terrein. Er mag geen wateroverlast
ontstaan ter hoogte van de openbare weg of de aanpalende percelen ten gevolge van afstromend
hemelwater. Dit betekent dat deze verhardingen niet of slechts met zeer beperkte helling mogen worden
aangelegd.
Voor die oppervlakten die afwateren naar omliggende groenzones bestaat er een vuistregel dat er
minimaal 25% van de afwaterende grondverharding aan oppervlakte groenzone dient voorzien te zijn
om een goede afwatering op eigen terrein te garanderen.
Het terrein ten zuiden van de achteraan gelegen parkeerplaatsen is in helling richting parkeerplaatsen
gelegen doch het betreft een groenzone waarvan verwacht wordt dat de afwatering beperkt zal zijn.
Het dossier valt binnen het toepassingsgebied van de GSV en dient dus aan de voorschriften te voldoen.

3.2.2 Hemelwaterput
Het dossier voorziet achteraan het nieuwe gebouw een hemelwaterput met een volume van 15.000 liter.
Er wordt hergebruik voorzien voor de toiletten en buitenkraantje (onderhoud van de gebouwen en
wagenpark) van de gelijkvloerse handel- en of kantoorruimtes. De invulling van deze kantoorruimtes is
nog niet gekend.
341,99 m² aan dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. De overige dakoppervlakte (81,90
m²) en het groendak sluit rechtstreeks aan op de infiltratievoorziening, inclusief afwatering van de
terrassen.
Voor het bepalen van het dagelijks hergebruik aan hemelwater is er in de bijgevoegde nota grekend
met 9 personen voor de twee kantoren op het gelijkvloers en met een verbruik van 15 L/persoon voor
het toilet, wat dus een hergebruik geeft van 135 L per dag. Voor het gebruik van de buitenkraan voor
onderhoud is er gerekend met een hergebruik van 200 L per dag. Op basis van dit hergebruik wordt er
volgens Sirio geschat dat de hemelwaterput ongeveer 17 dagen per jaar leeg zal staan en dat er dus
voor ongeveer 95 % aan de vraag tot hergebruik kan worden voldaan.
Voor het plaatsen van een groter volume aan hemelwaterput, mag er een oppervlakte in functie van het
hergebruik in mindering gebracht worden voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. De
bijgevoegde berekening toont aan dat er in 202 m² in mindering gebracht mag worden. Dit komt overeen
met de berekening volgens de watertoets.
Volgens de code mag er 1/3 IE geteld worden per bediende in een kantoor. Dus voor de twee kantoren
op het gelijkvloers is dit ongeveer 3 IE. Indien er geteld wordt met 21 L/dag per IE voor toiletspoeling,
geeft dit een hergebruik van 63 L per dag. Voor een buitenkraan wordt er vaak geteld aan 5 L/dag per
IE. Dit geeft een hergebruik van 78 L per dag. Op basis van dit hergebruik geeft Sirio aan dat er voor
100% aan de vraag kan worden voldaan, wat aantoont dat de hemelwaterput vermoedelijk te groot is
gedimensioneerd. Indien er wel rekening wordt gehouden met 200 L voor het onderhoud van het
gebouw, dan geeft Sirio een gelijkaardig resultaat met de eerste berekening. Het hemelwaterputvolume
van 15000 liter kan aanvaard worden.
De overloop van de hemelwaterput sluit aan op de infiltratievoorziening, en is voorzien van een
terugslagklep.

3.2.3 Infiltratievoorziening
Het dossier voorziet een infiltratievoorziening met een volume van 8.140 liter en een infiltratieoppervlak
van 18,40 m².
De projectzone is net niet in een zone voor drinkwater type III gelegen. Hierdoor zijn er in eerste instantie
geen specifieke voorwaarden van toepassing. Indien een projectzone gelegen is binnen een zone type
III van drinkwaterwingebied, wordt er opgelegd dat er een bovengronds en visueel controleerbare
infiltratievoorziening geplaatst wordt. Aangezien de projectzone net buiten deze is zone gelegen is, blijft
het nog steeds aangewezen om voor dit type infiltratievoorziening te kiezen. Deze types van
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infiltratievoorzieningen hebben ook de voorkeur omwille van een betere werking en onderhoud. De
ruimte aan groenzone kan hiervoor geschikt zijn. Dit is dus een aanbeveling en geen verplichting.
Als infiltratievoorziening worden er ondergrondse infiltratiekratten voorzien. In totaal zullen er 44
voorzien worden, die elks een volume hebben van 185 liter. Er worden kratten voorzien met een hoogte
van 40cm, waarvan de onderzijde 110cm onder maaiveld gelegen is wat 10cm hoger is dan de
gemiddelde grondwaterstand. De overloop van de infiltratievoorziening wordt op circa 60cm diepte
aangeboden richting rooilijn wat aanvaardbaar lijkt te zijn (rekening houdend met beperkte diepte
openbare riolering).
Voor de dimensionering van de infiltratievoorziening dient er rekening gehouden te worden met een
dakoppervlakte van 523,21 m². Door het plaatsen van een groter volume hemelwaterput mag er 202 m²
in mindering gebracht worden. Volgens de GSV dient de infiltratievoorziening dus een volume te hebben
van 8.030 liter en een oppervlakte van 12,85 m². De infiltratievoorziening voldoet aan GSV.

3.2.4 Buffervoorziening
Er dient geen buffervoorziening aangelegd te worden.

3.2.5 Afmetingen huisaansluiting
De voorziene diameter van de hemelwateraansluiting bedraagt 160 mm. De diameter van de
hemelwateraansluiting voldoet aan de geldende richtlijnen.
Aangezien er een gemengd rioleringsstelsel gelegen is in de Westerloseweg, dient het hemelwater en
het afvalwater voorlopig samen op één punt aan te sluiten. Het funderingsplan voorziet momenteel twee
aparte aansluitingen voor het afvalwater en het hemelwater. Deze dienen dus voorlopig geconnecteerd
thv de rooilijn.
Aangezien er aangesloten wordt op een gemengde leiding is het aangewezen de hemelwateraansluiting
met een terugslagklep te beveiligen. Bij hevige neerslag kan het peil in de openbare riolering stijgen en
door het plaatsen van een terugslagklep wordt terugslag vanuit het openbare stelsel naar het private
hemelwatersysteem vermeden en dus ook verontreiniging van dat hemelwatersysteem. Er is een
terugslagklep op de hemelwateraansluiting voorzien, hieraan is dus voldaan.
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Westerloseweg

Gelijkvloers

Handelsruimte 0.1

Handelsruimte 0.2

18 bus 1
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1e verdieping

app 1.2

app 1.1

18 bus 4

18 bus 5

Kantoor 1.1

18 bus 3

Lift

2e verdieping

Kantoor 2.1

18 bus 7

Lift

app 1.3

18 bus 6

Dos nr: 202000521
Eig: MEHA

WAT TE DOEN?

Kopie betalingsbewijs van waarborg en/of ingebruikname lozingspunt en/of dossiertaks
doormailen aan grondgebondenzaken@geel.be
Met vermelding van dossiernummer

Begindatum van de werken
Deze datum dien je minstens 30 dagen voor de aanvang der werken per mail door te geven
aan grondgebondenzaken@geel.be
Dossiernummer en ligging van het perceel vermelden
Wanneer onze diensten in het bezit zijn van de datum betekent dit automatisch dat de
bouwlijn zal worden aangegeven, dat een technisch verslag zal worden opgemaakt m.b.t
eventuele beschadiging van het openbaar domein en dat tegelijkertijd een huisnummer
wordt toegekend in de gevallen waarin dit vereist is.
Deze datum dien je ook in te geven via het omgevingsloket !

Einde der werken
Deze datum mailen aan grondgebondenzaken@geel.be.
Dossiernummer en ligging van het perceel en rekeningnummer vermelden.
Je kan best dezelfde datum invullen als de datum die je op de dienst Burgerzaken doorgeeft
bij de adreswijziging
Keuringsattest Pidpa dient meegestuurd. (wateraanvoer)
Na controle zal de waarborg op de opgegeven rekeningnummer worden teruggestort
Deze datum dien je ook in te geven via het omgevingsloket !

Infofiche over de energieprestatieregelgeving
http://www.energiesparen.be
Keuring privéwaterafvoer
https://www.vlario.be (zie rechts boven voor lijst keurders privé-riolering)
Informatiebrochure voor correcte aanleg van een regenwatersysteem
https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
http://www.geel.be/product.aspx?id=2666
Op eenvoudig verzoek kan een afgedrukt exemplaar bekomen worden bij contactcentrum
grondgebonden zaken - 014/56.62.50.
Wegwijzer wateraansluiting
https://www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen
Aanpassingen aan het openbaar domein
Bijvoorbeeld: verharden van oprit; aanpassen van boordsteen; plaatsen van overwelving,
straatgoot of betuining
Wil je een dergelijke aanpassing? Je mag deze werken nooit zomaar zelf uitvoeren op het

openbaar domein. Vraag dit altijd aan bij de stad.
Je kan dit aanvragen via https://www.geel.be/product/184/aanpassingen-openbaar-domein
of het bijgevoegde aanvraagformulier.
Verkeersdoorstroming en – veiligheid zijn regelgevend voor de leefbaarheid van een
stadscentrum.
Omwille van deze doelstellingen kunnen we bij bouwprojecten mogelijks voorwaarden en/of
beperkingen opleggen bij de inname openbaar domein; we denken o.a. aan:
• Plaats van de bouwkraan op de werf
• Wat mag / kan er worden ingenomen van openbaar domein
• Eventuele kosten
• routes werfverkeer
• …..
Maatregelen die opgelegd worden zijn de verantwoordelijkheid en op kosten van de
aanvrager.
Tip: Tijdig overleg voor de aanvang van een project en tijdig aanvragen van de vergunning
inname openbaar domein kunnen ertoe bijdragen om zulke onvoorziene omstandigheden te
voorkomen.
Voor de belasting naar aanleiding van het afleveren van een vergunning voor het bouwen
van een groepswoningbouwproject / appartementen / studio’s / kamerwoningen /
studentenkamers wordt u kortelings een factuur gestuurd ten bedrage van 5250 euro.

