college van burgemeester en schepenen
Besluit

OPSCHRIFT
Vergadering van 13 september 2018
Besluit nummer: 2018_CBS_11069
Onderwerp:
OMV_2018079601 R - omgevingsvergunning voor de omvorming van een pand met 28 kamers naar
een pand met 25 kamers - zonder openbaar onderzoek - Zwijnaardsesteenweg 320-374, 9000
Gent - Beslissing
Beknopte samenvatting:
Een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.
• Onderwerp: de omvorming van een pand met 28 kamers naar een pand met 25 kamers
• Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
• Procedure: vereenvoudigde procedure
• Uiterste beslissingsdatum: 22 september 2018
• Aanvrager: Antonella Balcaen wonende te Kleine Pontstraat 6 te 9800 Deinze
• Adres: Zwijnaardsesteenweg 320-374, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 123 L4
Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden
op.
Bevoegd: Sven Taeldeman

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AANHEF
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april, artikel 15
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 5 en 6.
Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:
Vergunningsdossier is ter inzage bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

1 van 10

MOTIVERING
Antonella Balcaen heeft een aanvraag (OMV_2018079601) ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen op 28 juni 2018.
De omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:
• Onderwerp: de omvorming van een pand met 28 kamers naar een pand met 25 kamers
• Adres: Zwijnaardsesteenweg 320-374, 9000 Gent
• Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 123L4
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24 juli 2018.
De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.
Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 6 september 2018.
OMSCHRIJVING AANVRAAG
1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Het te regulariseren pand is gelegen in de buurt van de Sterre te Gent, dicht bij het SintPietersstation. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door gesloten bebouwing van 2 tot 3
bouwlagen met een hellend dak, waar voornamelijk meergezinswoningen gehuisvest zijn.
De aanvraag heeft enkel betrekking op het pand gelegen langsheen de Zwijnaardsesteenweg. Het
pand aan de Elfjulistraat (met 13 studio’s) maakt geen voorwerp uit van deze aanvraag. Het pand
bestaat uit vier bouwlagen, afgewerkt met een plat dak.
Het pand staat geregistreerd op de lijst van de brandweer en de geregistreerde lijst met
kamerwoningen van 1996 als pand met 28 entiteiten (01/02/2017 EK). De kamers zijn in de
bestaande toestand te klein (van 9 tot 11 m²) en er zijn niet voldoende sanitaire voorzieningen,
waardoor het pand zijn conformiteitsattest verloor.
Met deze aanvraag worden de 28 kamers omgevormd tot 25 kamers, waarvan 18 gewone kamers en
7 met eigen kitchenette. Op het gelijkvloers is er 1 wc en 1 douche voorzien, op de verdiepingen zijn
telkens 2 wc’s en 2 douches. In totaal zijn er dus 7 wc en 7 douches voorzien in het pand. De fietsen
worden gezamenlijk gestald op de koer en overbouwde koer, die samen ruim 90m² groot is.
2. HISTORIEK
Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:
Stedenbouwkundige vergunningen
* Op 25/03/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een dubbel gebouw ( 3
bovenverdiepingen) met bergplaats voor 11 auto's, 27 studentenkamers langs de
zwijnaardsesteenweg en bureel en 6 studio's langs de Groeningenstraat na slopen van magazijnen.
(Litt. Z-11-67)
* Op 01/07/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een reclame-inrichting.
(1999/473)
BEOORDELING AANVRAAG
3. EXTERNE ADVIEZEN
Volgend extern advies is gegeven:
Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 1 augustus 2018 onder ref.
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031928-006/DVDS/2018:
Dit zijn de bijzondere aandachtspunten:
- De deur naar de kelder moet een zelfsluitende brandwerende deur EI130 zijn.
- De wanden van de kelderberging en de trap van 0 naar +1 moet een brandweerstand REl60
hebben.
Het beëindigen van de werken moet gemeld worden aan de brandweer via de website
www.brandweerzonecentrum.be/preventie teneinde een controlebezoek te kunnen laten
plaatsvinden.
4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg
Het bouwperceel ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent' (definitief
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er
stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
Het bouwperceel ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd
op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaalculturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.
4.2. Vergunde verkavelingen
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
4.3. Verordeningen
Algemeen bouwreglement
De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement,
stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16
september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19
augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zesde wijziging vastgesteld door de gemeenteraad op
19 maart 2018, en van kracht op 1 juni 2018.
Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement voor wat betreft
volgende artikels:
- Artikel 24 Fietsenberging
Iedere meergezinswoning moet in of buiten het gebouw op eigen terrein beschikken over één of
meerdere afzonderlijke fietsenberging(en). Iedere fietsenberging moet overdekt zijn, bereikbaar zijn
via een gemeenschappelijke circulatieruimte en vanop de openbare weg goed toegankelijk zijn.
Enkel de overdekte ruimte van de koer kan worden meegerekend als fietsenstalling, dit komt neer op
slechts 33 m² voor 38 entiteiten. Deze aanvraag betreft enkel een vermindering in het aantal
entiteiten, waardoor een beperkte afwijking (5 m² op een totaal van 33 m²) hier toegestaan kan
worden.
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- Artikel 12 Beperken van verhardingen
Het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke
verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende
verharding aangelegd worden.
In het geval dat de koer heraangelegd wordt, moet de verharding beperkt worden. De strikt
noodzakelijke te verharden delen moet uitgevoerd worden in waterdoorlatende verharding, de
overige oppervlakte dient ingericht te worden als groenzone.
De overige bepalingen inzake kamerwoningen worden wel nageleefd (art. 25, 27 en 30):
Er is een ruimte voorzien voor afvalverzameling die voldoet aan de normen.
De kamers zijn allen voldoende groot en ontvangen voldoende daglicht.
De kamers zonder private voorzieningen hebben een oppervlakte van minimum 12m², de kamers
met eigen kitchenette hebben een oppervlakte van min 15m². In totaal worden er 7 wc’s en douches
voorzien voor 25 entiteiten. Hierdoor wordt er voldaan aan de minimum norm (1 wc en 1 douche per
4 entiteiten).
Er zijn 18 units zonder keuken, bijgevolg moet de oppervlakte van de keuken minimum 27 m²
bedragen. De keuken voldoet net aan deze minimum oppervlakte.
Gewestelijke verordening hemelwater
De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober
2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).
Gewestelijke verordening toegankelijkheid
De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni
2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.
Gewestelijke verordening voetgangersverkeer
De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april
1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor
voetgangersverkeer.
Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.
4.4. Uitgeruste weg
Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg.
5. WATERPARAGRAAF
De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt
niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren
van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding
ontstaan.
6. PROJECT-M.E.R.-SCREENING
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1
maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft geen betrekking op een
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activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport
of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.
7. BEKENDMAKING
De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek
worden onderworpen.
8. OMGEVINGSTOETS
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De kamerwoning is rechtmatig tot stand gekomen. De verbouwing van deze bestaande,
stedenbouwkundig vergunde kamerwoning – met verlaging van het aantal kamers – zal de
woonkwaliteit ten goede komen.
Er zijn geen volumewijzingen of wijzigingen aan de gemene muren en het aantal entiteiten
vermindert, waardoor er geen bijkomende impact is op de omgeving.
Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor
vergunning.
CONCLUSIE
Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende
omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de
gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Beslist het volgende:

BESLISSING
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning
voor de omvorming van een pand met 28 kamers naar een pand met 25 kamers aan Antonella
Balcaen gelegen te Zwijnaardsesteenweg 320-374, 9000 Gent.
Artikel 2:
Legt volgende voorwaarden op:
Brandveiligheid:
De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt
nageleefd worden (zie advies van 01/08/2018 met kenmerk 031928-006/DVDS/2018).
Septische put:
Er moet blijvend voorzien worden in een septische put, ofwel door behoud van de bestaande ofwel
door plaatsing van een nieuwe.
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Artikel 3:
Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:
Beperken van verhardingen:
In het geval dat de koer heraangelegd wordt, moet de verharding beperkt worden. De strikt
noodzakelijke te verharden delen moet uitgevoerd worden in waterdoorlatende verharding, de
overige oppervlakte dient ingericht te worden als groenzone.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT
Departement Omgevingsvergunningen - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

BELANGRIJKE BEPALINGEN
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning
Artikel 99.
§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart
binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor
een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is
van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de
aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie
maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid
die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden
toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.
De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke
vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn
goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid,
3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het
bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per
fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend
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vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt
van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt
onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van
de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de
voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of
meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels
bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een
bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de nietafgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de
bouwfysische vereisten.
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat
gedeelte.
Artikel 100.
De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat
of omgekeerd.
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en
blijven de bijzondere voorwaarden gelden.
Artikel 101.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform
artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning
aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van
kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op
planschadevergoeding desalniettemin behouden.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven
in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de
aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform
artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een
bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet
van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie
jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.
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De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform
artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van
de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane
beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt
gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging
van het stakingsbevel.
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen
tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in
eerste administratieve aanleg.
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd
verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten
onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid
zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van
dertig dagen die ingaat:?
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van
de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
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Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij
de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het
op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar
onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde
overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen
om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het
vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld
in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of
waarschijnlijk ondervindt;
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een
omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden
overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in
eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die
nuttig zijn voor het dossier.
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De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord
wil worden.
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan
uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift
van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op
voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.
Mededeling
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de
Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de
behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en
voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken
en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
STEMMING
Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 13 september
2018.
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Vanwege het college:
De adjunct-algemeendirecteur
#SIG02_100_120#
Digitaal ondertekend

Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)
#SIG01_100_120#
Digitaal ondertekend

door Mieke
Hullebroeck
(Signature)
Datum: 17/09/2018
12:30:39
Danny
Van Campenhout

door Sven
Taeldeman
(Signature)
Datum: 19-09-2018
10:19:35
Sven
Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke
Planning en Wonen

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Stad Gent – Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 50
bouwen@stad.gent | http://stad.gent |
Bereikbaar: Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78
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Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

