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Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen  

 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2021196359 

Gemeentelijk dossiernummer: O/2021/253 

 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ontvangen. Deze aanvraag werd ingediend door: 

- De aanvrager LAFAUT PROJECTS met als adres Kapellestraat 57A, 8700 Tielt 
 

De aanvrager verstuurde het dossier per beveiligde zending op 29 december 2021. Deze aanvraag werd 

ontvankelijk en volledig verklaard op 24 februari 2022. 
 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie 
B nrs. 0947 V, 0949 F, 0947 N, 0947 W, 0947 M, 0949 E, 0947 S 

 

Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning en garages na slopen bestaande 
bebouwing. 

 
De aanvraag omvat: 

- stedenbouwkundige handelingen 
- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit  

- kleinhandelsactiviteit 

- het verkavelen van gronden  
 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt hieronder deze aanvraag, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 
 

Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 4 maart 

2022 tot en met 2 april 2022.  
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.  

 
Externe adviezen 

Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan De Watergroep. Op 1 maart 2022 werd een 

gedeeltelijk gunstig advies ontvangen.  
Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Vlaamse Milieumaatschappij. Op 23 maart 2022 werd 

een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  
Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Brandweerzone MidWest. Op 30 maart 2022 werd 

een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  

Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Proximus. Op 24 februari 2022 werd een gunstig 
advies ontvangen.  

Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Telenet. Op 28 februari 2022 werd een gunstig 
advies ontvangen.  

Op 24 februari 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Fluvius. Op 1 april 2022 werd een gedeeltelijk 

voorwaardelijk gunstig advies ontvangen.  
 

 
Project-MER 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
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MER-screeningsnota 

Bij de aanvraag werd een project-m.e.r.-screeningsnota gevoegd. In deze nota worden de mogelijke effecten van 
het project op de omgeving beschreven. Deze werden reeds aangehaald in het ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek. Naar aanleiding van deze beschrijving kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen. 

 

Watertoets 
De locatie te Ingelmunster, zoals beschreven in de aanvraag, is gelegen langs en stroomt af naar de Mandel, een 

onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – kern Beheer en Investeringen 
Waterlopen. Het gebied is volgens de watertoetskaarten grotendeels effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag 

minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten 
e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering 

met vertraagde afvoer. Het dakwater van het appartementsgebouw en de garages wordt opgevangen in een 
hemelwaterput met een volume van 10.000 liter. De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een 

ondergrondse infiltratiebuis met een volume van 32 314,8 liter. We merken op dat het hier volgens de bodemkaart 
grotendeels om een natte kleibodem gaat waar infiltratie waarschijnlijk moeilijk zal zijn. Bovendien kunnen hier 

hogere grondwaterstanden voorkomen en kan de voorziening op deze manier een permanente drainage van 

grondwater met zich meebrengen, wat ten allen tijde moet voorkomen worden.  
De mogelijkheden voor hergebruik van hemelwater overtreffen hier ruimschoots het ontworpen volume voor 

opvang van hemelwater. We adviseren om per appartement ongeveer 5.000 liter hemelwateropvang te voorzien, 
voor zover de dakoppervlakte dat toelaat. De volledige dakoppervlakte dient dan ook gecompenseerd te worden 

d.m.v. hemelwaterputten. Dit volume delen door het gemiddelde verbruik (5.000 liter) geeft dan het aantal 

appartementen dat dient uitgerust te worden met voorzieningen voor hergebruik van hemelwater. 
 

Naar aanleiding van dit advies heeft de bouwheer aangepaste plannen en documenten ingediend op 2 juni 2022. 
Er wordt aangetoond dat ze een dakoppervlakte hebben van 1.314,54m² waarop gemiddeld 50 liter/m² 

dakoppervlak wordt opgevangen per maand. Deze zal worden opgevangen in 3 hemelwaterputten met elk een 
volume-inhoud van 15.000 liter. bij toepassing van 5.000l per woonentiteit kunnen er maximaal 9 woonentiteiten 

volwaardig gebruik maken van herbuik hemelwater. De overloop van de hemelwaterputten wordt aangesloten op 

een bufferput. De bufferput werd berekend op het dakoppervlakte in combinatie met het herbruik van 1.465 
liter/dag waardoor er 840,84m² in mindering kan worden gebracht. De dakoppervlakte bedraagt 1315m² waarbij 

er 840,84m² in mindering kan worden gebracht. Hierdoor dient het bufferend volume minimaal 11.854 liter te 
bedragen. De voorgestelde bufferput heeft een volume van 15.000 liter. Dit volume is bijgevolg voldoende ruim. 

Voor dit aspect wordt tegemoet gekomen aan het advies van de VMM. 

 
Uit scenario-analyse met het bestaande model van de Mandel blijkt dat waterstanden met een terugkeerperiode 

van 100 jaar ter hoogte van het perceel in kwestie van 14,41 m TAW kunnen optreden. Met het zicht op 
klimaatverandering kunnen hogere peilen tot 14,75 m TAW niet uitgesloten worden. De nodige 

beveiligingsmaatregelen dienen dan ook te worden getroffen. Idealiter wordt het perceel niet bebouwd. Indien er 

toch beslist wordt om bouwen toe te laten moet er gekozen worden voor een alternatieve bouwwijze waarbij er 
geen ruimte voor water verloren gaat en er geen schade kan optreden bij overstromingen. Dit kan door de 

gelijkvloerse constructie op te trekken boven op kolommen en hieronder een overstroombare ruimte te creëren. 
Het vloerpeil van de toekomstig aan te leggen gebouw dient voldoende hoog gekozen te worden, zeker boven 

14,75 m TAW, zodat deze overstromingsrobuust gebouwd wordt. Het vloerpeil van het appartementsgebouw wordt 
voorzien op 15,10 m TAW wat voldoende hoog is. Voor de garages wordt een vloerpeil van 14,75m TAW 

aangehouden. 

Indien gebouwd wordt op vaste vloer moet het verlies in waterbergingsruimte tot 14,41 m TAW gecompenseerd 
worden. Door het oprichten van constructies en door ophogingen wordt immers overstroombare ruimte ingenomen 

waardoor op die plaats geen overstromingswater geborgen kan worden. Dit kan er toe leiden dat in de omgeving 
het gevaar voor wateroverlast toeneemt. Om de overstromingsproblemen in de omgeving niet te verergeren, moet 

dan ook het verlies van waterbergingsruimte effectief gecompenseerd worden. Het creëren van nieuwe 

overstroombare ruimte dient te gebeuren in de onmiddellijke omgeving, moet minimum hetzelfde 
overstromingsvolume compenseren, dezelfde overstromingsoppervlakte hebben en moet kunnen aangesproken 

worden bij hoogwater.  
Het verlies in waterbergingsruimte kan gecompenseerd worden door een oppervlakkige afgraving op het terrein 

(afgravingen onder het grondwaterniveau zijn echter niet effectief) en/of met een overstroombare kruipkelder 
onder de woning. Een eventuele ophoging is enkel toegelaten om een hoger gelijkvloerse nulpas in het gebouw en 

de garages te realiseren. Ophogingen rondom het gebouw zijn enkel toegelaten indien deze noodzakelijk zijn om 
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de toegang tot het gebouw te kunnen garanderen. Deze moeten tot een minimum beperkt worden. De omliggende 

tuin mag alleszins niet opgehoogd worden, ook niet met de resterende uitgegraven grond. Uitgegraven grond moet 
verplicht afgevoerd worden. Het is verboden deze uit te spreiden in het overstromingsgevoelig gebied, zelfs niet in 

dunne lagen.  
Aangezien er eerst bestaande gebouwen worden afgebroken hoeft er ter hoogte van deze gebouwen geen 

compensatie voor het verlies aan waterbergingsruimte voorzien te worden. We merken echter op dat de 

oppervlakte van het nieuwe gebouw in overstromingsgebied groter is dan de oppervlakte van de af te breken 
constructies. Voor dit verschil dient men wel compensatie te voorzien. Voor deze zone dient men het verlies in 

waterbergingsruimte tussen het bestaande maaiveldpeil en het peil van 14,41 m TAW te compenseren. Benutte 
kelders moeten geweerd worden alsook ondergrondse mazouttanks. Bij de plaatsing van de hemelwaterput en de 

septische put moet erop gelet worden dat er geen overstromingswater de putten kan binnendringen door niet 

enkel gebruik te maken van terugslagkleppen op de riolering maar tevens van kneveldeksels.  
 

Naar aanleiding van het advies van de VMM werd het te compenseren volume door de architect berekend. Het te 
compenseren volume bedraagt 255,32m³. In de zone tussen de meergezinswoning en de waterloop voorzien de 

aangepaste plannen een bijkomende verlaging in deze tuinzone. Deze verlaging zorgt voor een compensatievolume 
van 302,18m³. Hierbij dient te worden genuanceerd dat op het perceel geen metingen werden gebeurd omtrent de 

grondwaterstand. Volgens de beschikbare gegeven van de databank van DOV Vlaanderen zijn sonderingen gekend 

in de buurt in een straal van 1km rond het perceel. De hoogste grondwaterstand bedraagt ongeveer 1m onder het 
maaiveld. 

Het diepste punt van de verlaagde zone op het betrokken perceel bevindt zich op 12.90 TAW; dit is maximum 1m 
verschil met het peil van de directe omgeving. Het compensatievolume is ruimer voorzien dan nodig zodat er bij 

een eventuele hogere grondwaterstand marge is om dit verschil op te vangen.  

 
Door het ondiepe karakter is het risico dat men onder het grondwater zou uitkomen bijgevolg heel beperkt en kan 

gesteld worden dat de voorstelde verlaagde zone in functie van overstromingscompensatie voldoet aan de 
voorwaarde van VMM om te compenseren.  

Het blijft echt wel aan te raden om ter plaatse de grondwaterstand na te gaan zodat er geen constante afvoer van 
grondwater mogelijk kan zijn.  

Bijkomend is het echter ook aan te raden om bijkomende compensaties te voorzien bovenop de voorgestelde 

compensaties. Deze dienen te worden afgestemd met de VMM om: 

• de buffercapaciteit/overstromingscapaciteit nog te vergroten door de zone tussen de meergezinswoning en 
de Mandel volledig in te zetten in functie hiervan, op die manier kunnen eventueel ook voor de ruimere 

omgeving positieve effecten gegenereerd worden. 

• de overstromingszone voor de Mandel op een ecologische manier in te richten en te beheren, dit sluit aan 
bij groene parkbestemming aan de overzijde van de Mandel. 

Mits de werken uit te voeren volgens de aangepaste plannen, de werken pas aan te vatten na plaatselijke 

opmeting van de grondwaterstanden zodat het effectief compenserend volume kan aangepast of vergroot moet 
worden, kan worden gesteld dat het schadelijk effect op het bestaande systeem tot het minimale wordt gehouden 

en te aanvaarden is. 
 

 

VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 
De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft op 3 juni 2022 een verslag opgemaakt. De beoordeling van het dossier is 

gunstig. 
Het is aangewezen de volgende stedenbouwkundige voorwaarden op te nemen in de voorliggende beslissing: 

• Het advies van de Midwest Brandweerzone strikt na te leven. Alvorens het gebouw in 

gebruik wordt genomen, moet de beheerder het bezoek vragen van de brandweer, opdat 
deze zou kunnen nazien of aan de gestelde voorwaarden en opmerkingen werd voldaan. 

• De algemene bepalingen voor riolering en waterafvoer, de specifieke bepalingen voor 

riolering en waterafvoer voor dit bouwproject en de keuring van privéwaterafvoer zoals 

beschreven in het advies van Fluvius strikt na te leven. 

• Ophogingen rondom het gebouw zijn enkel toegelaten indien deze noodzakelijk zijn om de 
toegang tot het gebouw te kunnen garanderen. Deze moeten tot een minimum beperkt 

worden. De omliggende tuin mag alleszins niet opgehoogd worden, ook niet met de 
resterende uitgegraven grond. Uitgegraven grond moet verplicht afgevoerd worden. Het is 

verboden deze uit te spreiden in het overstromingsgevoelig gebied, zelfs niet in dunne 

lagen.  
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• Vóór de aanvang van de werken dienen de resultaten van een volwaardige 

grondwatermeting te worden aangeleverd aan het college van burgemeester en 

schepenen en aan de VMM. Na schriftelijke bevestiging en goedkeuring van beide 
instanties van de meetreeks in combinatie met de voorgestelde verlaagde zone in functie 

van de overstromingscompensatie kunnen de werken aangevat worden. 

• Bijkomend op de voorgestelde compensaties dient er te worden afgestemd met VMM om: 

• de buffercapaciteit/overstromingscapaciteit nog te vergroten door de zone tussen 
de meergezinswoning en de Mandel volledig in te zetten in functie hiervan, op die 

manier kunnen eventueel ook voor de ruimere omgeving positieve effecten 

gegenereerd worden. 

• de overstromingszone voor de Mandel op een ecologische manier in te richten en te 
beheren, dit sluit aan bij groene parkbestemming aan de overzijde van de Mandel 

• De adviezen na te leven van de verschillende nutsmaatschappijen (De Watergroep, 

Proximus, Telenet). De eventuele netuitbreidingen zijn ten laste van de bouwheer. 

• De adviezen en maatregelen opgenomen in het sloopopvolgingsplan dienen strikt te 
worden nageleefd.  

• De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID: 21086 en met als URI: 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21086 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de 

opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 

• De normbepalingen van hoofdstuk III van de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake toegankelijkheid dienen te worden nageleefd 
 

 
Het verslag luidt als volgt: 

Toetsing aan de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften, andere regelgeving en 

regels rond ontbossen 
STEDENBOUWKUNDIGE BASISGEGEVENS UIT PLANNEN VAN AANLEG OF RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften 
De Vlaamse regering heeft op 21 november 2008 het gewestelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied 

Roeselare goedgekeurd. Volgens dit plan is het betreffende perceel gelegen in het deelgebied 17 – Gemengd stedelijk 

ontwikkelingsgebied Monument Ingelmunster. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 50: 
Woongebied en art. 51: Park 

 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

De voorschriften van het gewestelijk RUP zijn van toepassing. 
 

Overeenstemming met dit plan 

Het voorstel voldoet aan deze voorschriften. 
 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen 
Niet van toepassing. 

 

VERORDENINGEN 
Gemeentelijke verordeningen 

Gemeentelijk stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit van 26 mei 2011. De 
verordening is van toepassing bij deze aanvraag. Na controle van de kwaliteits- en oppervlaktenorm van elke 

woonentiteit kan worden gesteld dat de aanvraag in overeenstemming is met de verordening 
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen van 17 

december 2013. Deze verordening is niet van toepassing op de aanvraag. Volgens de verordening dient voor een 

meergezinswoning met 17 woonentiteiten dienen er minimaal 17 fietsstalplaatsen en 23 autostalplaatsen zijn op eigen 
terrein. Het dossier voorziet 19 garageboxen en 5 autostaanplaatsen. Per autobox is er ruimte om een fiets te stallen. 

De aanvraag is bijgevolg in overeenstemming met de verordening. 
 

Provinciale verordeningen 

Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van baangrachten van 23 juli 2008. De 
verordening is niet van toepassing bij deze aanvraag. 
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Gewestelijke verordeningen 
Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997. De verordening is niet van 

toepassing bij deze aanvraag. 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013. Deze verordening is van toepassing op deze 

aanvraag. Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag in overeenstemming is met de verordening. Gelet op de 
ligging in de nabijheid van een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie werd advies gevraagd aan de Vlaamse 

Milieumaatschappij. Er werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen. 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake weekendverblijven van 8 juli 2005. De verordening is niet van 

toepassing bij deze aanvraag. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 4 juni 2009. De verordening is van 
toepassing bij deze aanvraag. 

De constructie of delen ervan is bestemd voor meergezinswoningen en beschikt na de handelingen over 17 
wooneenheden waarvan de toegangsdeuren gelegen zijn over meer dan twee niveaus. 

Voor deze constructie zijn de bepalingen van de verordening van toepassing op alle gemeenschappelijke delen, met 
inbegrip van de publieke zijde van de toegangsdeuren tot elke wooneenheid. 

Voor die gebouwen die uit verschillende aaneensluitende delen bestaan, zijn de bepalingen van de verordening die 

gelden voor de verdiepingen alleen van toepassing op die delen van het gebouw die toegangsdeuren tot 
wooneenheden op meer dan 2 niveaus hebben. 

De constructie of delen ervan beschikt over 24 parkeerplaatsen waarvoor geldt: 
- Aantal parkeerplaatsen: 24 

- aantal te voorziene aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen: minimum 2 

De aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen moeten voldoen aan artikel 27, 3e en 4e alinea van de verordening. 
Er dient minimaal één toegangspad aanwezig te zijn dat vertrekt vanaf de parkeervoorziening en leidt naar de toegang 

tot het gebouw of delen ervan die voldoet aan de bepalingen van de verordening. 
Ongeacht bovenvermelde bepalingen is hoofdstuk 3 van de verordening steeds van toepassing op het deel van het 

gebouw of de constructie die binnen het toepassingsgebied valt. 
De normen voor bouwelementen hebben betrekking op: 

• Algemene bepalingen: art. 11 t.e.m. 13 

• Looppaden: art. 14 t.e.m. 17 

• Niveauverschillen: art. 18 t.e.m. 21 

• Toegangen en deuropeningen: art. 22 t.e.m. 26 

• Vaste inrichtingselementen: art. 28 

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband van 9 juni 2017. Deze verordening is van toepassing 
op de aanvraag. 

 
ZONERINGSPLAN 

Volgens het definitief zoneringsplan ligt het pand in centraal gebied. In deze zone is reeds een collectieve zuivering van 

het afvalwater (via riolering) voorzien. Het is bijgevolg niet verplicht een septische put te voorzien. 
 

BOUWKUNDIG ERFGOED 
De aanwezige gebouwen zijn niet gekend in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, goedgekeurd op 28 november 2015. 

 
ARCHEOLOGIENOTA 

De totale oppervlakte van de betrokken percelen bedraagt meer dan 3000m² en de vergunningsplichtige 

bodemingreep bedraagt meer dan 1000m² waardoor de opmaak van een archeologienota verplicht is. Bij het dossier 
werd een archeologienota opgemaakt. Deze is gekend et als ID: 21086 en met als URI: 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21086. Van deze nota werd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed akte genomen op 8 januari 2022. 

 

 
SLOOPOPVOLGINGSPLAN 

Door de omvang van de aanvraag werd een sloopopvolgingsplan opgemaakt door een erkend Tracimat-deskundige. 
De adviezen en maatregelen opgenomen in dit sloopopvolgingsplan dienen strikt te worden nageleefd. 

 

NATUURTOETS 
Het perceel ligt niet binnen de nabije omgeving van een VEN-gebied. Het perceel is volgens de biologische 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21086
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waarderingskaart gelegen in een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Het betreft 

hier een soortenarm permanent cultuurgrasland en een bomenrij met een dominantie van (al dan niet geknotte) wilg. 
Er dient te worden opgemerkt dat de bestaande toestand enkel bestaat uit grasland. Het grasland is niet gekend als 

een historisch permanent grasland en andere permanente graslanden in Vlaanderen die beschermd zijn door de 
natuurwetgeving. De aanvraag voorziet tussen de zone van het gebouw en de Mandel een verlaging ten behoeve van 

de compensatie van het ingenomen waterbergend volume. Deze zone zal een groene inrichting krijgen door middel 

van aanplant van bomen en inzaaien van gras. Er dient bijgevolg te worden gesteld dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding heeft tot onherstelbare natuurschade en hierdoor de aanpassingen te aanvaarden zijn. 

 
DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN 

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden 

dat de Nijverheidstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een 
bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn. 

 
OMZENDBRIEVEN EN UITVOERINGSBESLUITEN 

Geen specifieke omzendbrieven en uitvoeringsbesluiten van toepassing. 
 

HISTORIEK 

B/1968/110 - vergunning 4 oktober 1968 - verbouwen van schuur tot maalderij en graansilo's 
B/1973/21 - vergunning 9 februari 1973 - uitvoeren van onderhoudswerken aan hangaar 

B/1976/60 - vergunning 13 augustus 1976 - bouwen van varkensstal 
B/1978/49 - vergunning 7 april 1978 - plaatsen van tuinhuisje 

B/1979/5 - vergunning 23 februari 1978 - uitbreiden maalderij en graansilo's 

B/1988/15 - vergunning 4 maart 1988 - bouwen van silo 
B/1992/59 - weigering 8 april 1993 - opvoeren van grond 

B/1995/148 - vergunning 7 maart 1996 - bouwen van een bureel (regularisatie) 
B/2005/8 - vergunning 1 april 2005 - plaatsen van 9 silo's in een nieuwe loods 

B/2012/84 - vergunning 27 juli 2012 - bouwen van garages 
O/2019/38 - OMV_2019028704 - vergunning 27 mei 2019 - omvormen van stallen tot garages/bergingen en de 

annulering van de varkens en dierlijke mestopslag uit de vergunning en het benutten van de grondwaterwinning voor 

een debiet van maximaal 500m³/jaar voor huishoudelijke toepassingen 
O/2021/52 - OMV_2021042970 - vergunning 26 april 2021 - slopen van een woning 

O/2021/93 - OMV_2021064989 - vergunning 7 juni 2021 - verbouwen berging tot garages/berging, slopen van 
berging, bouwen van garages 

 

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 
BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS, DE OMGEVING EN DE AANVRAAG 

Naar aanleiding van het advies van de VMM werd op 2 juni 2022 aangepaste plannen en documenten ingediend. Op 
de aangepaste plannen wordt een verlaagde zone voorzien tussen de meergezinswoning en de Mandel ter 

compensatie van de ingenomen overstromingscapaciteit. In een bijkomende nota wordt aangehaald welk volume er 

werd ingenomen en welk volume er wordt gecompenseerd. Er wordt ook bijkomend gemotiveerd hoeveel hemelwater 
er wordt opgevangen en welke woonentiteiten er gebruik zouden kunnen maken van het opgevangen hemelwater. De 

aanpassingen komen hierbij tegemoet aan het advies van de VMM en gezien alle werken gebeuren binnen de 
contouren van de huidige grondplannen en ervoor zorgt dat de werken in overeenstemming worden gebracht met het 

integraal waterbeleid, brengen de wijzigingen geen schending van de rechten van derden met zich mee. Het 
organiseren van een openbaar onderzoek is bijgevolg niet nodig. Onderstaande beschrijving en beoordeling houden 

rekening met deze aangepaste plannen. 

 
De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning en bijhorende garages na integrale sloop en afbraak 

van de bestaande gebouwen en verhardingen. 
De meergezinswoning heeft een breedte van 42,05m, een diepte van 16,4m en is voorzien van 3 bouwlagen met plat 

dak. De gevels hebben een totale hoogte van 9,7m ten opzichte van het vloerpas. Het vloerpas bevindt zich op 15.1 m 

TAW. 
De gelijkvloerse en tweede bouwlaag bieden ruimte aan elk 6 woonentiteiten. De bovenste bouwlaag biedt ruimte aan 

5 woonentiteiten. Deze woonentiteiten hebben een variërende oppervlakte van 78,09m² tot 139,88m². Elke 
woonentiteit zal beschikken over een terras waarbij tussen de terrassen onderling een zichtscherm wordt geplaatst. 

Deze meergezinswoning bevindt zich op minimaal 5,0m van de Nijverheidstraat, op minimaal 6,0m van de nieuwe 
westelijke perceelsgrens en op minimaal 14,64m van de zuidelijke perceelsgrens. 

De gevelvlakken van deze meergezinswoning wordt afgewerkt in beige-grijze handvormsteen in combinatie met 
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raampartijen en accenten in een geprofileerde aluminium gevelbekleding. De horizontaal liggende vloerplaten van de 

terrassen zal men afwerking in witte gevelpleisterwerk.  
De aanvraag voorziet ook het bouwen van 3 garageblokken. De garageblok 1-6 heeft een breedte van 23,55m, een 

diepte van 6,0m en is voorzien van één bouwlaag met plat dak. De garageblok 7-11 heeft een breedte van 19,7m, een 
diepte van 6,0m en is voorzien van een plat dak. De garagebox 12-19 heeft een breedte van 28,8m, een diepte van 

7,0m en is eveneens voorzien van een plat dak. De gevels hebben een hoogte van 3,0m en worden afgewerkt in 

dezelfde beige-grijs gekleurde handvormsteen zoals de meergezinswoning. 
Deze garageboxen bevinden zich langs een nieuwe aan te leggen toegangsweg. Op deze toegangsweg zal er een 

erfdienstbaarheid van doorgang rusten om de garages op perceel 947R en 947V te bereiken. Deze toegangsweg wordt 
aangelegd in waterdoorlatende klinkerverharding en sluit aan op de Nijverheidstraat en zal een uiteindelijke breedte 

hebben van 7,0m. Langs deze toegangsweg voorziet men de aanleg van 5 nieuwe parkeerplaatsen waarvan 2 

parkeerplaatsen worden ingericht als aangepaste parkeerplaatsen. Bij de omgevingsaanleg behoort ook de aanleg van 
terrassen horende bij de gelijkvloerse woonentiteiten, aanleg van groenstructuren en aanleggen van een verlaagde 

zone ter compensatie van de ingenomen overstromingscapaciteit. Deze verlaging zorgt voor een te compenseren 
volume van 302,18m². 

Deze omgeving is gekenmerkt door de aanwezigheid van open en halfopen eengezinswoningen. Ten zuiden van het 
betrokken perceel is een onbevaarbare waterloop gelegen van 1ste categorie, de gemeentelijke hondenuitloopweide en 

het kanaal Roeselare - Leie. 

 
BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

Volgens artikel 4.3.1.§2, 1° en 2° van de VCRO dient een aanvraag te worden beoordeeld met inachtneming van de 
volgende beginselen: Het gevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, 

het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf 
en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen en in het bijzonder met inachtneming 

van de doelstelling van artikel 1.1.4. van de VRCO. Vervolgens houdt het vergunningverlenende adviesorgaan rekening 
bij de beoordeling van het aangevraagde met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 1° in rekening brengen. 
‘Ruimtelijke draagkracht wordt gedefinieerd als het vermogen van de ruimte om, nu en in de toekomst, menselijke 

activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. Vertrekken 

vanuit de draagkracht van de ruimte betekent behoedzaamheid in de relatie menselijke activiteiten - ruimtelijke 
ontwikkeling. Bij duurzaam gebruik van de ruimte brengt men een maximaal toelaatbare belasting in rekening. Er 

worden voorwaarden opgelegd aan het ruimtegebruik. Draagkracht is evenwel plaats-, situatie- en soms 
tijdsgebonden’. 

 

Functionele inpasbaarheid: 
De omgeving bestaat uit hoofdzakelijk woonfunctie. Een meergezinswoning behoort eveneens tot de woonfunctie en 

gelet op de bestemmingszone zoals aangehaald in het gewestelijk RUP kan worden gesteld dat het voorgestelde 
ontwerp functioneel inpasbaar is in deze omgeving.  

 

De mobiliteitsimpact: 
Het perceel is gelegen langs een voldoende uitgeruste weg. De garages en open autostalplaatsen zijn via één 

toegangsweg aangesloten op de Nijverheidstraat. Voor de 17 woonentiteiten worden 19 autogarages met bijhorende 
fietsberging en 5 autostalplaatsen voorzien. Dit aantal parkeerplaatsen op eigen terrein zorgt ervoor dat de bijkomende 

parkeerdruk op het openbaar domein minimaal wordt gehouden. 
De ontsluiting hypothekeert niet de ontsluiting naar de achterliggende, reeds bestaande, garageboxen en magazijnen. 

Het ontwerp houdt eveneens rekening met de aanwezige voetweg – sentier nr. 40. 

De voorliggende weg is voldoende geschikt voor een dergelijk project. Er werd recent een omgevingsvergunning 
verleend voor wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat. Ook deze nieuwe inrichting van het openbaar 

domein maakt het mogelijk om dit project vlot te ontsluiten.  
Er kan worden gesteld dat de toename van de voertuigbewegingen hoofdzakelijk zal bestaan uit personenwagens 

terwijl dit bij het voormalige landbouwbedrijf eerder zware transporten waren. Het voorgestelde project zorgt er 

bijgevolg voor dat de impact op het mobiliteitsaspect te aanvaarden is. 
 

De schaal, het ruimtegebruik en bouwdichtheid: 
Volgens het RUP dienen er minimaal 25w/ha te worden gerealiseerd. Dit nieuwe afgesplitste perceel heeft een 

oppervlakte van 3888,73m² en zal plaats bieden voor 17 woonentiteiten, namelijk 43,7w/ha. Hierdoor wordt er 
ruimschoots voldaan aan de voorschriften van het RUP. Alhoewel het een groot ogend gebouw is, wordt er voldoende 

afstand behouden van de omliggende perceelsgrenzen en de nog verder gelegen eengezinswoningen. De dichtste 
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eengezinswoning bevinden zich op een afstand van 18 à 19 m van de perceelsgrenzen van dit project. De combinatie 

van deze afstand met een bouwhoogte van 9,7m ten opzichte van het vloerpas, zal niet zorgen voor een 
noemenswaardige hinderlijke impact ten opzichte van deze woningen. De naastliggende gebouwen zijn garages of 

kleinschalige magazijnen waarbij er geen woongelegenheden zijn toegelaten. De impact van deze nieuwe 
meergezinswoning ten opzichte van deze gebouwen is eveneens van beperkte aard. 

In de omgeving bestaan de aanwezige gebouwen uit 1 à 2 bouwlagen met hellend dak waardoor dit gebouw, met een 

hoogte van 9,7m niet zal zorgen voor een schaalbreuk ten opzichte van de omgeving.  
De afstand van het gebouw en bijhorende verhardingen bevinden zich op voldoende afstand van de onbevaarbare 

waterloop van 1ste categorie waarbij in deze zone een bijkomende waterbuffer kan worden gerealiseerd. Deze 
waterbuffer houdt rekening met de erfdienstbaarheidszone van deze waterloop waardoor het onderhoud van de 

waterloop niet wordt belemmerd. 

De garages bevinden zich op voldoende afstand van de verschillende perceelsgrenzen en zijn beperkt van hoogte. 
Door deze garageboxen op te splitsen in 3 delen ontstaat er een mogelijkheid om extra groenvoorzieningen aan te 

leggen waardoor dit de integratie en inkleding van de gebouwen optimaliseert.  
Op het perceel is er nog voldoende open ruimte waarbij de voorgestelde terrassen en overige verharde zones worden 

beperkt tot het noodzakelijke in kader van bereikbaarheid en woonkwaliteit. 
Er kan worden gesteld dat de schaal van het project, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid op dit perceel te 

aanvaarden is in deze woonomgeving. 

 
Visueel-vormelijke elementen: 

Door gebruik te maken van verschillende gevelmaterialen en in combinatie met raampartijen wordt volgens het groot 
volume een modern ogend gebouw ontworpen die de schaal en textuur van de gevelmaterialen van de omliggende 

gebouwen ondersteund. Door de garages eenzelfde materiaalgebruik toe te kennen zal er één visueel geheel ontstaan 

op dit perceel. 
De gebouwen in combinatie met de voorgestelde groenzones zijn bijgevolg visueel-vormelijk te aanvaarden in deze 

omgeving. 
 

Cultuurhistorische aspecten: 
In de nabije omgeving van het project bevindt zich het bouwkundig erfgoedobject 'Betonnen brug over de Mandel'. Dit 

bouwkundig element is gekend met de volgende url: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51233. De voorgestelde 

werken zullen geen afbreuk doen aan de erfgoedwaarden van dit erfgoedobject.  
Er zijn bijgevolg geen negatieve impact te verwachten op de cultuurhistorische aspecten. 

 
Bodemreliëf: 

Het perceel is gelegen in een effectief overstromingsgevoeliggebied waardoor het vloerpas van de meergezinswoning 

wordt voorzien op 15.1m TAW, van de garageboxen wordt een vloerpas voorzien van 14.75m TAW. Het 
overstromingspeil is volgens de gegevens van de VMM gelegen op 14.41m TAW (100-jarige bui) Met zicht op 

klimaatverandering kunnen hogere peilen tot 14,75m TAW optreden. Om het vloerpas van de meergezinswoning te 
realiseren dient er een ophoging te gebeuren met 1,04m. Deze ophoging is enkel voorzien ter hoogte van de 

meergezinswoning. Met behulp van keerelementen ter hoogte van de terrassen wordt het hoogteverschil naar het 

oorspronkelijke maaiveld opgevangen. Tussen de garages/ toegangsweg wordt het oorspronkelijk maaiveld eveneens 
behouden. Om de meergezinswoning bereikbaar te maken zal men een toegangspad realiseren als een houten 

vlonderpad. 
Indien gebouwd wordt op vaste vloer moet het verlies in waterbergingsruimte tot 14,41 mTAW gecompenseerd 

worden. Door het oprichten van constructies en door ophogingen wordt immers overstroombare ruimte ingenomen 
waardoor op die plaats geen overstromingswater geborgen kan worden. Dit kan er toe leiden dat in de omgeving het 

gevaar voor wateroverlast toeneemt. Om de overstromingsproblemen in de omgeving niet te verergeren, moet dan 

ook het verlies van waterbergingsruimte effectief gecompenseerd worden. Het creëren van nieuwe overstroombare 
ruimte dient te gebeuren in de onmiddellijke omgeving, moet minimum hetzelfde overstromingsvolume compenseren, 

dezelfde overstromingsoppervlakte hebben en moet kunnen aangesproken worden bij hoogwater. 
Omwille van deze redenen wordt in de groenzone tussen het meergezinswoning en de waterloop een uitgraving 

voorzien. Na opmaak van de watertoets en afweging van de aangepaste plannen ten opzichte van het advies van de 

Vlaamse Milieumaatschappij kan worden gesteld dat de voorgestelde reliëfswijzigingen te aanvaarden zijn. 
 

Hinderaspecten: 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren, opmerkingen of standpunten ingediend door de aanpalenden 

en verdere omwonenden waardoor we kunnen afleiden dat de aanvraag niet zal zorgen voor een noemenswaardige 
hinderlijke impact ten opzichte van de nabije en ruimere omgeving. 

 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51233
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Gebruiksgenot: 

Elke woonentiteit beschikt over voldoende ruimte leefruimtes, slaapruimtes en bergingen waarbij er wordt voldaan aan 
de gemeentelijke verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit. Het gebruiksgenot voor de 

gebruikers en bewoners is bijgevolg ruim voldoende. 
Mits het naleven van de voorwaarden kan worden gesteld dat het gebruiksgenot van derden niet in het gedrang wordt 

gebracht. 

 
Veiligheid in het algemeen: 

Tijdens de looptijd van deze vergunningaanvraag werd advies gevraagd aan brandweerzone Midwest – dienst 
preventie. Vanuit hun advies kunnen we afleiden dat, mits het naleven van de voorwaarden, de veiligheid voor de 

bewoners en overige gebruikers van de voorgestelde gebouwen en omliggende gebouwen voldoende is. 

 
Conclusie: 

Er kan worden geconcludeerd dat het project de toets van de goede ruimtelijke ordening doorstaat en mits het naleven 
van de voorwaarden aanvaardbaar is in deze woonomgeving. 

 
 

KENNISNAME VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 3 juni 2022 en treedt deze bij. 

 
BESLUIT: 

 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, beslist het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 6 juni 2022 het volgende: 

 
Artikel 1 

 
De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning en garages na slopen bestaande bebouwing, gelegen te  

wordt vergund. 

 
 

Artikel 2 
 

De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

 
A. Bijzondere voorwaarden 

• Het advies van de Midwest Brandweerzone strikt na te leven. Alvorens het gebouw in gebruik 

wordt genomen, moet de beheerder het bezoek vragen van de brandweer, opdat deze zou 
kunnen nazien of aan de gestelde voorwaarden en opmerkingen werd voldaan. 

• De algemene bepalingen voor riolering en waterafvoer, de specifieke bepalingen voor 

riolering en waterafvoer voor dit bouwproject en de keuring van privéwaterafvoer zoals 

beschreven in het advies van Fluvius strikt na te leven. 

• Ophogingen rondom het gebouw zijn enkel toegelaten indien deze noodzakelijk zijn om de 
toegang tot het gebouw te kunnen garanderen. Deze moeten tot een minimum beperkt 

worden. De omliggende tuin mag alleszins niet opgehoogd worden, ook niet met de 
resterende uitgegraven grond. Uitgegraven grond moet verplicht afgevoerd worden. Het is 

verboden deze uit te spreiden in het overstromingsgevoelig gebied, zelfs niet in dunne lagen.  

• Vóór de aanvang van de werken dienen de resultaten van een volwaardige grondwatermeting 
te worden aangeleverd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de VMM. Na 

schriftelijke bevestiging en goedkeuring van beide instanties van de meetreeks in combinatie 

met de voorgestelde verlaagde zone in functie van de overstromingscompensatie kunnen de 
werken aangevat worden. 

• Bijkomend op de voorgestelde compensaties dient er te worden afgestemd met VMM om: 

• de buffercapaciteit/overstromingscapaciteit nog te vergroten door de zone tussen de 

meergezinswoning en de Mandel volledig in te zetten in functie hiervan, op die manier 
kunnen eventueel ook voor de ruimere omgeving positieve effecten gegenereerd 

worden. 
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• de overstromingszone voor de Mandel op een ecologische manier in te richten en te 

beheren, dit sluit aan bij groene parkbestemming aan de overzijde van de Mandel 

• De adviezen na te leven van de verschillende nutsmaatschappijen (De Watergroep, Proximus, 

Telenet). De eventuele netuitbreidingen zijn ten laste van de bouwheer. 

• De adviezen en maatregelen opgenomen in het sloopopvolgingsplan dienen strikt te worden 
nageleefd.  

• De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID: 21086 en met als URI: 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21086 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde 

voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 

• De normbepalingen van hoofdstuk III van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake toegankelijkheid dienen te worden nageleefd 
 

 
B. Algemene voorwaarden 

a) Algemene bepalingen betreffende riolering en waterafvoer 

I. De aanvrager dient het Algemeen Waterverkoopreglement, de aanvullende voorwaarden en de 
aanvullende technische voorschriften van de rioolbeheerder Fluvius na te leven. Daarnaast dient de 

aanvrager de voorwaarden zoals bepaald in afdeling 6.2.2. van Vlarem II na te leven voor de afvoer 
van hemel- en afvalwater. 

II. Bij verbouwingen of herbouw dient in eerste instantie de bestaande huisaansluitingen maximaal te 

worden herbruikt om zodoende bijkomende sleuven op het openbaar domein tot het minimale te 
beperken. Enkel indien voor het bouwproject een nieuwe aansluiting op de openbare riolering 

noodzakelijk is dan dient de aanvrager zo snel mogelijk na het bekomen van de bouwvergunning zijn 
aanvraag tot aansluiting op het openbaar saneringsnetwerk online aan te vragen via de website van 

Fluvius: www.fluvius.be. 
Fluvius bepaalt de locatie en diepte van de huisaansluitingen. Alleen Fluvius of een door haar 

aangestelde uitvoerder zorgt voor de realisatie van het gedeelte van de aansluiting dat in het openbaar 

domein ligt tot aan de perceelsgrens van de eigendom 
Na een wachttijd van 5 à 7 weken na betaling van de factuur wordt het dossier overgemaakt en wordt, 

indien nodig, een voorbezoek voorzien. De onderaannemer Fluvius neemt zelf contact op met de klant 
om afspraak in te plannen. 

III. De klant dient zelf in te staan voor het plaatsen van de privériolering voor het bouwproject en is 

verplicht deze uit te voeren volgens de wettelijke bepalingen ter zake, ondermeer dient voldaan te zijn 
aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 
5/07/2013 (GSV “hemelwater”). 

IV. Indien de privériolering niet correct en volledig volgens deze wettelijke bepalingen werd uitgevoerd, 
zelfs indien dit niet expliciet door de stedenbouwkundige vergunning opgelegd is, behoudt Fluvius het 

recht om de woning niet aan te sluiten op het rioleringsnet. 

V. Indien de bouwplannen en meer specifiek het rioleringsplan niet in overeenstemming zijn met deze 
voorschriften hebben deze voorschriften voorrang. 

 
We raden aan om: 

• Geen sifonputjes te plaatsen op vuilwaterafvoerleidingen aangezien in deze putjes vaak 

verstopping optreedt en alle toestellen in de woning in principe reeds over een waterslot/sifon 

beschikken. 

• In het kader van herbruik van hemelwater, het water van de hemelwaterput voor de spoeling van 
alle WC’s, kranen voor kuiswater en wasmachines in deze werken te gebruiken. 

• Een terugslagklep te plaatsen op de overloop van de hemelwaterput om terugstuwing vanuit de 

riolering te vermijden. 

• De noodzakelijke ontluchting te voorzien op het private vuilwaterafvoerstelsel (bvb: 
ontluchtingspijp door dak). 

 

b) Keuring privéwaterafvoer 

I. Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van 

privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet 
dient een keuring van de privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 

http://www.fluvius.be/
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Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer. Zij moet in 

volgende gevallen hierop gekeurd worden: 

• Voor de eerste ingebruikname; 

• Bij belangrijke wijzigingen; 

• Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 

• Bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te 
koppelen op privédomein, conform de Vlarem 

II. Enkel de door Fluvius erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst kan u terugvinden op 
http://www.vlario.be) 

 

c) Het is verplicht de straatkolken te kuisen na de werkzaamheden. Een attest van uitvoering dient te worden 
bezorgt aan het college van burgemeester en schepenen.  

 
d) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens wegverharding en 

rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het College van Burgemeester 

en Schepenen.  
 

e) Indien er geen schade/gebreken worden gemeld aan het openbaar domein vóór aanvang van de werken wordt 
verondersteld dat het openbaar domein zich in goede staat bevindt.  

 
f) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende aannemers of 

personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten, e.a.) berokken schade en zal de schade 

op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet herstelt of laat 
herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Dit 

geldt enkel op openbaar domein. Indien een bestaande aansluiting of wachtbuis vanaf de private grond wordt 
gebruikt is dit bovenstaande niet van toepassing. 

 

g) Concessiegebruik van het openbaar domein (bijvoorbeeld plaatsen van kranen, silo’s, …) moet minstens 6 
weken voor de aanvang van de werken schriftelijk aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen. De aanvraag voor inname openbaar domein vraag je aan via de volgende website: 
http://www.ingelmunster.be/innameopenbaardomein/ 

 
h) De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 

geformuleerd in de archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 

12 juli 2013 
 

Artikel 3 
 

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 

 
A. Bijzondere lasten 

De adviezen na te leven van de verschillende nutsmaatschappijen (De Watergroep, Proximus, Telenet). De 
eventuele netuitbreidingen zijn ten laste van de bouwheer.  

 
B. Algemene lasten - waarborg 

 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of 
machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

 
Indien er geen schade/gebreken worden gemeld aan het openbaar domein vóór aanvang van de werken wordt 

verondersteld dat het openbaar domein zich in goede staat bevindt.  
 

 

http://www.vlario.be/
http://www.ingelmunster.be/innameopenbaardomein/
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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; 
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen. 
 
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 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. 
 
§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan 
vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken. 
 
§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee 

jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

§ 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 

niet-afgewerkte 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. 
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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. 
 
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 of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen. 
 
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° ...; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project 
vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project 
vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 
 
 
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. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 
52. 
 
Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de 
gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid 
een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering. 
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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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de 
inhoud van het beroepsschrift en 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 provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar 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 provinciale respectievelijk 
gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde 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. 
 
Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op 
economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk. 
 
Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die 
ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld. 
 
De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter 
kennis gebracht van: 
1° de beroepsindiener; 
2° de vergunningsaanvrager; 
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
4° het college van burgemeester en schepenen. 
 
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; 
a) 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. 
 
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 
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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. 
 



Hulpverleningszone Midwest, Kwadestraat 159 - 8800 Roeselare, tel. 051/80 60 00, e-mail preventie@zonemidwest.be 

ADVIES BRANDVOORKOMING 

 

DOSSIER 

- Aard van het bouwwerk: Bouwen meergezinswoning na afbraak bestaande bebouwing  
- Ligging:    Nijverheidsstraat 4, 8770 Ingelmunster    
- Kadastrale sectie:  1e afdeling, sectie B, nrs. 947w, 949f, 947m, 947n, 949e, deel van 

947v, deel van 947t 
- Referentie plannen:  digitale plannen 17-12-2021, ref. 210263, GC Architecten, Veldstraat 

74, 8760 Meulebeke 
- Gegevens bouwheer: Lafaut Projects, Kapellestraat 57, 8700 Tielt. 
- Datum aanvraag:  25 februari 2022 
 

 
BESCHRIJVING 

Deze aanvraag omvat het bouwen van een meergezinswoning met 17 woonentiteiten, na sloop van 
de bestaande bebouwing op het voormalig veevoederbedrijf. Het nieuwe gebouw heeft 3 bouwlagen 
en een platte dakafwerking. Aan de noordkant komen 3 volumes met garages voor in totaal 19 
garages. 
 
De hoogte tussen het vloerpeil van de hoogste verdieping en het laagste van de door de 
brandweerwagens bruikbare wegen bedraagt ongeveer 6.26m. Het gebouw is dus te catalogeren 
onder de lage gebouwen. 
 

 
 
OPMERKINGEN 

 
De controle van de wetgeving, KB 7 december 2016 – Bijlage 2/1 (lage gebouwen), leidt tot volgende 
opmerkingen: 
 
1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN 
  
 De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de volgende leidraad. 
  
1.1 Voor de gebouwen met één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten minste tot op 

60 m van een gevel van het gebouw kunnen naderen. 

Uw referentie:  2021196359 

Onze referentie: IN/22.014 

Contactpersoon: Maj. Wim Decoopman 

Telefoon: 051/80.60.58 

E-mail: wim.decoopman@zonemidwest.be 

Ingelmunster, 30 maart 2022 
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 Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de voertuigen van de brandweer ten 
minste in één punt een gevel kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot iedere 
bouwlaag. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een 
opstelplaats: 

  
 - ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; 
 - ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die 

de volgende karakteristieken vertoont: 
 ▪ 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 helling: 6 %; 
 ▪ draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting 

van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen. 
  
 Voor de kunstwerken welke zich op de toegangswegen bevinden, richt men zich naar NBN B 03-101. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - De opstelplaats aan de noordzijde, de voorgevel van het gebouw waar ook de beide ingangen 

voorzien zijn dient te voldoen aan bovenstaande eisen. 
 - Het pad vanaf de straat tot over het einde van de noordgevel dient te allen tijde vrij te zijn en mag 

niet als parking gebruikt worden. 
  

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN 
  
3.1 Doorvoeringen door wanden. 
 Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit en de 

uitzetvoegen van wanden mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig 
beïnvloeden. 

  
 De bepalingen van bijlage 7 “Gemeenschappelijke bepalingen”, hoofdstuk 1, zijn van toepassing. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - Hieraan moet voldaan worden. 
  
3.2 Structurele elementen 
 De structurele elementen beschikken, in functie van hun situatie, over een brandweerstand zoals 

weergegeven in tabel 2.1, waarin Ei het laagst gelegen evacuatieniveau voorstelt. 
  
 

 
 Tabel 2.1 – Brandweerstand van structurele elementen. 

 (*) Geen eisen voor de structurele elementen van het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement 
EI 30. 

  
 Er worden geen eisen voor brandweerstand gesteld aan de structurele elementen van 

open parkeergebouwen waarvan de horizontale wanden REI 60 bezitten. 
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 OPMERKINGEN: 
 - De structurele elementen dienen een R60 te behalen, deze van het dak een R30. 
  
3.3 Verticale binnenwanden en binnendeuren. 
 Voor de wanden en de deuren, die compartimenten afbakenen, geldt 4.1; bakenen zij 

evacuatiewegen af dan geldt 4.4. 
  
 De verticale binnenwanden die lokalen of het geheel van lokalen met nachtbezetting 

afbakenen hebben een brandweerstand, aangegeven in tabel 2.2. De deuren in deze 
wanden hebben EI1 30. 

  
 

 
 Tabel 2.2– Brandweerstand van verticale binnenwanden 

  
 OPMERKINGEN: 
 - De verticale wanden die de appartementen afbakenen moeten een brandweerstand EI60 hebben, 

de deuren zijn reeds aangegeven als deuren met een graad van brandweerstand EI1 30. 
  

4. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN 
EVACUATIERUIMTEN 

  
4.2 Binnentrappenhuizen 
4.2.1 Algemeen. 
 De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. De grondbeginselen van 2 

"Compartimentering en evacuatie" zijn erop van toepassing. 
  
4.2.2 Opvatting. 
4.2.2.1 De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens EI 60. 
 Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over ten minste 1 m 

zijdelings afgezet zijn met een element E 30. 
  
4.2.2.2 De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
  
4.2.2.3 Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd 

door een door een deur EI1 30.  
  
4.2.2.4 Indien verscheidene compartimenten in eenzelfde horizontaal vlak liggen, mogen zij een 

gemeenschappelijk trappenhuis hebben op voorwaarde dat dit toegankelijk is vanuit elk 
compartiment via een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur EI1 30. 

  
4.2.2.6 Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimum 1 

m² en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt 
men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het 
evacuatieniveau. 

  
 Deze eis geldt niet voor trappenhuizen tussen evacuatieniveau en ondergrondse bouwlagen. 
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 Indien trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte 
kleiner dan of gelijk aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte 
van de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m². 

  
4.2.3 Trappen 
4.2.3.1 Constructiebepalingen 
 De trappen hebben de volgende kenmerken: 

  1. evenals de overlopen hebben zij 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 bijvoorbeeld 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. Maar, "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden 

hebben en zo hun treden, naast de hiervoor vermelde vereisten, (met uitzondering van voornoemd 
punt 3,) ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. 

  
4.2.3.2 Nuttige breedte van traparmen, overlopen en sassen 
 Deze nuttige breedte is ten minste gelijk aan 0,80 m en bereikt ten minste de vereiste 

nuttige breedte b berekend volgens bijlage 1 "Terminologie". 
  
 De traparmen en de overlopen der trappenhuizen van één zelfde compartiment mogen 

in hun nuttige breedte niet meer dan één doorgangseenheid verschillen. 
  
 Bevat een compartiment lokalen met speciale bestemming dan wordt de theoretische nuttige 

trapbreedte (volgens bijlage 1 "Terminologie") op basis van hun aantal gebruikers slechts berekend 
over de hoogte tussen dit compartiment en het evacuatieniveau. 

  
 OPMERKINGEN: 
 -  Alle appartementen zijn voorzien van een deur, met een graad van weerstand tegen brand, EI1 30. 
 - De voorziene rookkoepel dient een doorsnede van minimum 1m² te hebben. 
  
4.4 Evacuatiewegen en vluchtterrassen. 
4.4.1 Algemene voorschriften 
4.4.1.1 Geen enkel punt van een compartiment mag zich verder bevinden dan: 
 a) voor lokalen met uitsluitend dagbezetting: 
 - 30 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt; 

- 45 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang; 
- 80 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang. 

 b) voor lokalen of geheel van lokalen met nachtbezetting: 
 - 20 m van de evacuatieweg die de trappen of uitgangen verbindt; 

- 30 m van de toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang; 
- 60 m van de toegang tot een tweede trap of uitgang. 

 De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 
  
 De nuttige breedte van de evacuatiewegen, vluchtterrassen en van hun toegangs-, 

uitgangs- of doorgangsdeuren is groter dan of gelijk aan de vereiste nuttige breedte (zie 
bijlage 1 "Terminologie"). Zij bedraagt ten minste 0,80 m voor de evacuatiewegen en de 
deuren, en ten minste 0,60 m voor de vluchtterrassen. 
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 In een compartiment gaat de verbinding tussen en naar de trappen via evacuatiewegen 
of over vluchtterrassen. 

  
4.4.1.2 De uitgangen leiden naar buiten of naar een ander compartiment. 
 De in open lucht af te leggen weg speelt geen rol bij het berekenen van deze afstanden. 
  
 De deuren op deze wegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan 

belemmeren. 
  
 De eventuele verticale binnenwanden van de evacuatiewegen hebben EI 30 en de 

toegangsdeuren tot deze wegen EI1 30. 
  
 De evacuatie van lokalen of een geheel van lokalen met nachtbezetting gebeurt via 

evacuatiewegen waarvan de verticale wanden EI 30 en de deuren EI1 30 hebben. 
  
 Deze eis is niet van toepassing voor de evacuatie van deze lokalen indien deze behoren 

bij de uitbating van een gebouw met een commerciële functie. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - Gezien de deur van het tellerlokaal, in de beide uitgangen, nog uitgeeft op de vluchtweg moet ook 

deze deur een graad van weerstand tegen brand EI1 30 bezitten. 
- Ook de deur onder de trap op het gelijkvloers geeft uit op de vluchtweg en dus moet ook deze deur 
EI1 30 zijn. 

  
4.5 Signalisatie 
 Het volgnummer van elke bouwlaag wordt duidelijk aangebracht op de overlopen en in de 

vluchtruimten bij trappenhuizen en liften. 
  
 De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen 

betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - Deze signalisatie dient voorzien te worden. 
  

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE 
RUIMTEN 

  
5.1 Technische lokalen en ruimten. 
5.1.1 Algemeen. 
 Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment. Dit 

compartiment kan over verscheidene opeenvolgende bouwlagen reiken. 
  
5.1.5 Leidingenkokers. 
5.1.5.1 Verticale kokers. 
 Wanneer verticale kokers door horizontale wanden dringen waarvoor een brandweerstand 

vereist is, geldt één van de volgende drie maatregelen: 
1. de wanden van de verticale kokers hebben een brandweerstand EI 60; de valluiken en deurtjes 

hebben EI1 30; 
  
 Zij hebben aan hun boveneind een degelijke verluchting. De vrije verluchtingsdoorsnede van de 

koker is ten minste gelijk aan 10% van de totale horizontale doorsnede van de koker, met een 
minimum van 4 dm².  

  
 De vrije verluchtingsdoorsnede kan uitgerust worden met gemotoriseerde verluchtingskleppen 
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waarvan de opening als volgt bevolen wordt:  
- automatisch bij detectie van een brand in de koker;  
- automatisch bij de detectie van een brand in het gebouw, indien dit uitgerust is met een algemene 
branddetectie-installatie; - automatisch bij een defect aan de energiebron, de voeding of de 
bediening (toestel met positieve veiligheid);  
- manueel via een bediening op een evacuatieniveau op een in akkoord met de brandweer bepaalde 
plaats.  
Indien de vrije verluchtingsdoorsnede van een koker uitgerust is met een gemotoriseerde 
verluchtingsklep, moeten de eventuele gasleidingen in deze koker beantwoorden aan de 
voorschriften van de NBN D 51-003 voor de leidingen en verbindingen in een niet-verluchte 
technische koker. 

  
 Deze kokers mogen in de trappenhuizen gebouwd worden. 
  

2. ter hoogte van de doorvoering bevindt zich een bouwelement met minstens de vereiste 
brandweerstand van de horizontale wand; 

  
3. de wanden van de verticale kokers hebben EI 30; de valluiken en deurtjes EI1 30; de verticale kokers 

worden ter hoogte van elk compartiment onderbroken door horizontale schermen met de volgende 
kenmerken: 
- zij bestaan uit een materiaal van klasse A1; 
- zij beslaan de gehele ruimte tussen de leidingen; 
- zij hebben EI 30. 

 In gevallen 2 en 3 moeten de kokers niet verlucht zijn. 
  
 OPMERKINGEN: 
 - De verticale kokers dienen hieraan te voldoen. 
  
6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN 
  
6.1 Liften en goederenliften. 
6.1.1 Algemeen 
6.1.1.1 De machine en de bijhorende onderdelen van een lift en/of goederenlift zijn niet toegankelijk, 

behalve voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen. De aandrijving 
bevindt zich: 

 - ofwel in een machinekamer; 
 - ofwel in de schacht, met uitzondering van de oleohydraulische liften, waarvoor de aandrijving, 

met inbegrip van het oliereservoir, zich uitsluitend in een machinekamer moet bevinden. 
  
 De controleorganen mogen toegankelijk zijn vanaf het liftbordes, op voorwaarde dat ze de vereiste 

brandwerendheid van de bordeswand of de wand van de schacht waarin ze worden geplaatst niet 
nadelig beïnvloeden. 

  

6.1.1.2 In geval van abnormale stijging van de temperatuur van de machine en/of van de andere elektrische 
uitrustingen, moeten de liften stoppen op een bordes zodat de passagiers kunnen uitstappen. 

 Een automatische terugkeer naar de normale werking is enkel mogelijk na voldoende afkoeling. 
6.1.1.3 In de schacht(en) mag geen enkele blusinrichting met water opgesteld staan. 
  
6.1.2 Opvatting 
6.1.2.1 Het geheel bestaande uit één of meer schachten en de eventuele machinekamer, alsook 

liftbordessen die een sas moeten vormen voor de ondergrondse bouwlagen, is omsloten door 
wanden met EI 60.  
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beantwoorden aan de eisen gesteld in punt 3.5.  
De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas hebben EI1 30 en zijn zelfsluitend of 
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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 zelfsluitend draaideur EI1 30 bediend door een 
branddetectie-installatie 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 toegangsbordes van de lift(en) mag deel uitmaken van de evacuatieweg. 

  
6.1.2.2 Het geheel van de schachtdeuren van de lift heeft E 30. De brandwerendheid volgens de norm NBN 

EN 81-58, waarbij de bordeswand aan de kant van het bordes aan het vuur blootgesteld wordt. De 
bordeswand zal beproefd worden met de eventuele bedienings- en controleorganen die daarvan 
deel uitmaken.  
De volgens andere methodes geteste schachtdeuren worden aanvaard overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en 
veiligheidscomponenten voor liften, op voorwaarde dat ze ten minste dezelfde graad van 
brandweerstand hebben. 

  
6.1.2.3 De voorschriften van de punten 6.1.2.1 en 6.1.2.2 zijn niet vereist in de volgende gevallen: a) op alle 

bouwlagen bediend door de lift, indien deze lift de bouwlagen van slechts één compartiment 
bestaande uit meerdere bouwlagen bedient;  
b) op bouwlagen bediend door de lift die deel uitmaken van slechts één compartiment bestaande 
uit meerdere bouwlagen en dat geen parkeercompartiment vormt, indien de opvatting van deze lift 
op de overige bouwlagen wel voldoet aan de voorschriften van de punten 6.1.2.1 en 6.1.2.2;  
c) op de bouwlagen waar de lift rechtstreeks in de buitenlucht uitgeeft, indien de opvatting van deze 
lift op de overige bouwlagen wel voldoet aan de voorschriften van de punten 6.1.2.1 en 6.1.2.2. 

  
6.1.2.4 Liften en goederenliften waarvan de aandrijving zich in een machinekamer bevindt. De 

binnenwanden van de machinekamer die niet uitgeven op de liftschacht hebben EI 60. De deuren of 
valluiken in deze wanden hebben EI1 30. De brandweer is verzekerd van de toegang tot de 
machinekamer. 

  
6.1.2.5 Oleohydraulische liften. De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de 

machinekamer hebben EI 60, ook de wanden die uitgeven op de liftschacht.  
De toegang tot de machinekamer gebeurt via een zelfsluitende deur EI1 30.  
De brandweer is verzekerd van de toegang tot de machinekamer.  
Het peil van de deurdrempels van de machinekamer is zodanig verhoogd dat de kuip die op die 
manier gevormd wordt, een inhoud heeft die ten minste gelijk is aan 1,2 maal de olie-inhoud van de 
machines.  
De elektrische apparatuur evenals de elektrische en hydraulische leidingen die van de 
machinekamer naar de liftschacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het hoogste peil dat de 
uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken.  
De ruimte rond de doorboringen voor deze leidingen, moet gedicht worden met een 
dichtingssysteem met EI 60. 
Een thermische onderbreker is voorzien in het oliebad en in de wikkelingen van de aandrijfmotor 
van de pomp.  
Kenmerken van de olie:  
- Vlampunt in open vat: ≥ 190 °C  
- Verbrandingspunt: ≥ 200 °C  
- Zelfontbrandingspunt: ≥ 350 °C 

  
6.1.3 Verluchting 
  
6.1.3.1 De schacht, de machinekamer of het geheel schacht en machinekamer worden op een natuurlijke 

manier verlucht via buitenluchtmonden.  
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De schacht of het geheel schacht en machinekamer mogen echter verlucht worden via 
binnenluchtmonden op voorwaarde dat de opvatting van de lift voldoet aan:  
- ofwel het geval beschreven in a) van punt 6.1.2.3;  
- ofwel het geval beschreven in b) van punt 6.1.2.3 in zoverre dat de bouwlagen waar de 
voorschriften van de punten 6.1.2.1 en 6.1.2.2 niet zijn vereist, zich boven de overige bouwlagen 
bevinden. 

  
6.1.3.2 De verluchtingsopeningen hebben een minimale doorsnede van 1 % van de horizontale oppervlakte 

van de ruimte waaruit de lucht wordt afgevoerd.  
De schacht en de machinekamer van een oleohydraulische lift moeten echter afzonderlijk van elkaar 
verlucht worden. 

  
6.1.3.3 De verluchtingsopeningen mogen uitgerust worden met gemotoriseerde verluchtingskleppen 

waarvan de opening als volgt bevolen:  
- automatisch bevolen wordt om de gebruikers van de lift een toereikende verluchting te 
verzekeren, zelfs bij een langdurige stilstand;  
- automatisch bevolen wordt bij een abnormale temperatuursstijging van de machine en/of de 
controleorganen;  
- automatisch bevolen wordt bij de detectie van een brand in de liftschacht en/of in de 
machinekamer;  
- automatisch bevolen wordt bij de detectie van een brand in het gebouw, indien dit uitgerust is met 
een algemene branddetectie-installatie;  
- automatisch bevolen wordt bij een defect aan de energiebron, de voeding of de bediening (toestel 
met positieve veiligheid);  
- manueel via een bediening op een evacuatieniveau. 

  
6.1.4 Werking bij brand 
  
 De werking van de liften bij brand beantwoordt aan de volgende voorschriften of elke andere regel 

van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt, overeenkomstig het koninklijk 
besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en 
veiligheidscomponenten voor liften.  
Het werkingsprincipe van de liften bij brand bestaat eruit dat wanneer een signaal dat op een brand 
wijst wordt ontvangen van de branddetectie-installatie of een manuele oproepvoorziening, de 
liftkooi naar het aangeduide liftbordes wordt gebracht om de passagiers daar toe te laten uit te 
stappen en vervolgens de lift uit de normale dienst te halen. 

6.1.4.1 De werking van de liften bij brand beantwoordt aan de voorschriften van de norm NBN EN 81-73. 
6.1.4.2 Het bordes van de lift op het evacuatieniveau wordt vastgelegd als aangeduide liftbordes. 
6.1.4.3 Elke liftbatterij is minstens voorzien van een manuele oproepvoorziening op een evacuatieniveau. 

Bovendien, als het gebouw uitgerust is met een algemene branddetectie-installatie of met een 
branddetectie-installatie in de liftschachten en/of in de machinekamers, moet deze installatie in 
geval van brand een signaal doorgeven naar de liften. 

6.1.4.4 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. 

6.1.4.5 Indien door een branddetectie-installatie een brand gedetecteerd wordt op het bordes dat 
overeenstemt met het aangeduide hoofdbordes, moet de lift een of meer bijkomende elektrische 
signalen krijgen opdat de liftkooi naar het aangeduide vervangende bordes wordt afgeleid. 

6.1.4.6 Wanneer de liften bij brand op het aangeduide bordes staan, moet de mogelijkheid bestaan dat de 
brandweer gemakkelijk kan controleren dat de liftkooien daar staan en dat niemand in de lift 
opgesloten is.  
Liften die, bij hun komst op het aangeduide bordes, met open deuren stilstaan en buiten normale 
werking worden gesteld, voldoen aan deze vereiste. 

6.1.4.7 De lift kan enkel terug in normale werking gesteld worden door een bevoegde persoon. 
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6.1.4.8 Voor de gebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouw werd ingediend voor 1 april 2017, gelden 
de volgende afwijkende bepalingen:  
- Punt 6.1.4.1: Enkel van toepassing op liften die ontworpen of gemoderniseerd werden na 31 maart 
2017. 

  
6.5 Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie. 
6.5.1 Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, 

evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). 
  
6.5.2 De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten 

blijven, worden zodanig geplaatst dat de risico’s van algehele buitendienststelling gespreid zijn. 
 Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installatie zich bevindt, hebben de 

elektrische leidingen de volgende brandweerstand: 
  
 ofwel een intrinsieke brandweerstand die minimaal 
 - PH 60 bedraagt volgens NBN EN 50200 voor leidingen waarvan de buitendiameter kleiner is dan 

of gelijk aan 20 mm en waarvan de doorsnede van de geleiders kleiner is dan of gelijk aan 2,5 
mm²; 

 - Rf 1 h bedraagt volgens add. 3 van NBN 713-020 voor leidingen waarvan de buitendiameter 
groter is dan 20 mm of waarvan de doorsnede van de geleiders groter is dan 2,5 mm²; 

  
 ofwel Rf 1 h, volgens add. 3 van NBN 713-020, voor leidingen zonder intrinsieke 

brandweerstand die in kokers zijn geplaatst. 
  
 Deze vereisten zijn niet van toepassing indien de werking van de installaties of toestellen 

verzekerd blijft zelfs bij het uitvallen van de energievoeding. 
  
 De bedoelde installaties of toestellen zijn: 

a) de veiligheidsverlichting en eventueel de vervangingsverlichting; 
b) de installaties voor melding, waarschuwing en alarm; 
c) de installaties voor rookafvoer; 
d) de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen; 
e) de speciale liften bedoeld in punt 6.4. 

  
6.5.3 Autonome stroombronnen. 
 De stroomkringen waarvan sprake in 6.5.2 moeten kunnen gevoed worden door één of 

meer autonome stroombronnen; het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om 
gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten installaties te voeden. 

  
 Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen 1 

minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties. 
  
6.5.4 Veiligheidsverlichting. 
 De veiligheidsverlichting voldoet aan de voorschriften van de normen NBN EN 1838, NBN 

EN 60598-2-22 en NBN EN 50172. 
  
 Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt 

deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autono(o)m(e) stroombron(nen). 
  
 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. 
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 OPMERKINGEN: 
 - De beide liften dienen te voldoen aan de hierboven vermelde voorschriften. 
 - De elektrische laagspanningsinstallatie dient te voldoen aan de regelgeving in het AREI. Een gunstig 

keuringsverslag moet worden voorgelegd bij de ingebruikname van het gebouw. 
- De nodige veiligheidsverlichting dient voorzien te worden, incl. de nodige pictogrammen. 

  
6.8 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen. 
 Deze inrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweer. 
  
6.8.1 In de gebouwen zijn inrichtingen voor melding en brandbestrijding verplicht. 
  
6.8.2 Aantal en plaats van de toestellen voor brandmelding, waarschuwing, alarm en 

brandbestrijding. 
  
6.8.2.1 Het aantal toestellen wordt bepaald door de afmetingen, de toestand en het risico in de lokalen. 
  
 De toestellen worden in voldoend aantal oordeelkundig gespreid, zodat zij elk punt van de 

betrokken ruimte kunnen bedienen. 
  
6.8.2.2 De toestellen die menselijke interventie vergen, worden aangebracht op zichtbare of helder 

aangeduide plaatsen die in alle omstandigheden vrij bereikbaar zijn. Zij bevinden zich onder meer 
nabij uitgangen, op overlopen, in gangen en worden derwijze aangebracht dat zij de circulatie niet 
hinderen en niet beschadigd of aangestoten kunnen worden. 

  
 De buiten geplaatste toestellen worden desnoods tegen alle weersomstandigheden beschut. 
  
6.8.2.3 De signalisatie voldoet aan de geldende voorschriften. 
  
6.8.3 Brandmelding 
6.8.3.1 De melding van ontdekking of detectie van brand moet terstond aan de brandweerdiensten kunnen 

worden doorgegeven door een meldingstoestel per compartiment; in de gebouwen waarvan de 
oppervlakte per bouwlaag kleiner is dan 500 m² volstaat één meldingstoestel voor het gebouw. 

  
6.8.3.2 De nodige verbindingen worden bestendig en terstond verzekerd door telefoon- of elektrische 

lijnen, of door elk ander systeem dat dezelfde werkingswaarborgen en dezelfde 
gebruiksfaciliteiten biedt. 

  
6.8.3.3 Elk toestel dat de verbinding tot stand kan brengen mits menselijke interventie, draagt een 

bericht over zijn bestemming en gebruiksaanwijzing. 
  
 Gaat het om een telefoontoestel, dan vermeldt dit bericht het te vormen oproepnummer, 

tenzij de verbinding rechtstreeks of automatisch geschiedt. 
  
6.8.4 Waarschuwing en alarm. 
 De waarschuwings- en alarmseinen of -berichten kunnen door alle betrokken personen 

opgevangen worden en mogen niet onder elkaar noch met andere seinen kunnen worden 
verward. 

  
 Hun elektrische kringen verschillen van elkaar. 
  
6.8.5 Brandbestrijdingsmiddelen. 
6.8.5.1 Algemeen. 
 De brandbestrijdingsmiddelen bestaan uit toestellen of installaties die al dan niet automatisch zijn. 
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 De snelblussers en de muurhaspels dienen voor eerste interventie, dat wil zeggen dat zij 
bestemd zijn voor gebruik door bewoners. 

  
6.8.5.2 Draagbare of mobiele snelblussers. 
 Deze toestellen worden bepaald door de aard en de omvang van het gevaar. 

  
6.8.5.3 Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten. 
6.8.5.3.1 Het aantal en de plaats van deze toestellen worden bepaald door de aard en de omvang van het 

brandgevaar. 
  
 Indien de oppervlakte van een gebouw kleiner is dan 500 m2 is geen muurhaspel 

verplicht (behoudens bij speciale risico’s). In alle andere gevallen wordt het aantal 
muurhaspels als volgt bepaald. 

 1. de waterstraal bereikt elk punt van een compartiment; 
2. compartimenten groter dan 500 m² beschikken over ten minste 1 muurhaspel.  

  
 Het perskoppelstuk van de eventuele muurhydranten is aangepast aan de koppelingen 

gebruikt door de brandweer. 
  
6.8.5.3.2 De stijgleiding die eventuele toestellen voedt met water onder druk, heeft de volgende kenmerken: 

de binnendiameter en de voedingsdruk moeten zodanig zijn dat de druk aan de minst bedeelde 
haspel beantwoordt aan de voorschriften van NBN EN 671-1, ermee rekening houdend dat 3 haspels 
met axiale voeding gelijktijdig moeten kunnen werken gedurende 1/2 h. 

  
6.8.5.3.3 De eventuele toestellen worden zonder voorafgaande bediening gevoed met water onder druk. 

Deze druk bedraagt ten minste 2,5 bar op het ongunstigste punt. 
  
6.8.5.4 Ondergrondse en bovengrondse hydranten. 
6.8.5.4.1 Deze bovengrondse en ondergrondse hydranten worden gevoed door het openbaar 

waterleidingnet via een leiding met minimale binnendiameter van 80 mm. 
  
 Kan het openbaar net aan deze voorwaarden niet voldoen, dan wendt men andere 

bevoorradingsbronnen aan met minimale capaciteit van 50 m³, tenzij het gehele gebouw is uitgerust 
met een automatische blusinstallatie van het type sprinkler. 

  
6.8.5.4.3 De ondergrondse of de bovengrondse hydranten worden aangebracht op een horizontaal gemeten 

afstand van ten minste 0,60 m van de kant der straten, wegen of doorgangen waarop voertuigen 
kunnen rijden en parkeren. 

  
 OPMERKINGEN: 
 - In het gebouw zijn in elke traphal en per verdieping 1 snelblusser, met een inhoud van 1 

bluseenheid (gelijkwaardig aan 6kg ABC poeder) voorzien. Ook moeten de nodige pictogrammen 
worden aangebracht. 

 - Tevens is er in elke traphal en op elke verdieping een muurhaspel voorzien. 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 12 Onze ref. IN-22.014 

ADVIES 

Het advies is GUNSTIG mits naleving van bovenvermelde opmerkingen. 
 
De adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen. Ze zijn ook 
alleen opgesteld in functie van de meegedeelde inlichtingen over de bestaande toestand. 
 
Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, moet de brandweer opnieuw geraadpleegd worden. 
 
 
 
 

 

 

 

Maj. Wim Decoopman      Kapt Toon Dumoulin   
Postoverste Ingelmunster     Diensthoofd Risicobeheer 

In opdracht namens de Zonecommandant: 
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Vlaamse Overheid 

Koning Albert II – laan 20 bus 16 

1000 BRUSSEL 

T 02 214 21 11 

F 02 553 21 05 

www.vmm.be 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

24/02/2022 2021196359 WT 2022 OB 0030       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Sofie Willems 02 214 21 11       

s.willems@vmm.be 

Betreft: Advies over de omgevingsvergunning met betrekking tot BOUWEN VAN MEERGEZINSWONING EN GARAGES na 

slopen bestaande bebouwing gelegen Nijverheidstraat 4 te Ingelmunster 
Aanvrager: LAFAUT PROJECTS 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van 
de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 20 juli 2006. 
 
De locatie te Ingelmunster, zoals beschreven in de aanvraag, is gelegen langs en stroomt af naar de Mandel, een 
onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – kern Beheer en Investeringen 
Waterlopen. Het gebied is volgens de watertoetskaarten grotendeels effectief overstromingsgevoelig gebied. 
 
De aanvraag omvat het bouwen van een meergezinswoning met 17 woonentiteiten en garages na afbraak van 
bestaande bebouwing.  
 
Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag 
minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten 
e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven 
buffering met vertraagde afvoer. Het dakwater van het appartementsgebouw en de garages wordt opgevangen 
in een hemelwaterput met een volume van 10.000 liter. De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten 
op een ondergrondse infiltratiebuis met een volume van 32 314,8 liter. We merken op dat het hier volgens de 
bodemkaart grotendeels om een natte kleibodem gaat waar infiltratie waarschijnlijk moeilijk zal zijn. Bovendien 
kunnen hier hogere grondwaterstanden voorkomen en kan de voorziening op deze manier een permanente 
drainage van grondwater met zich meebrengen, wat ten allen tijde moet voorkomen worden.  
 

 
College van burgemeester en schepenen 
Oostrozebekestraat 4 
8770 INGELMUNSTER  
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De mogelijkheden voor hergebruik van hemelwater overtreffen hier ruimschoots het ontworpen volume voor 
opvang van hemelwater. We adviseren om per appartement ongeveer 5.000 liter hemelwateropvang te 
voorzien, voor zover de dakoppervlakte dat toelaat. De volledige dakoppervlakte dient dan ook gecompenseerd 
te worden d.m.v. hemelwaterputten. Dit volume delen door het gemiddelde verbruik (5.000 liter) geeft dan het 
aantal appartementen dat dient uitgerust te worden met voorzieningen voor hergebruik van hemelwater. 
 
 
Risico op wateroverlast 
Uit scenario-analyse met het bestaande model van de Mandel blijkt dat waterstanden met een terugkeerperiode 
van 100 jaar ter hoogte van het perceel in kwestie van14,41 m TAW kunnen optreden. Met het zicht op 
klimaatveradering kunnen hogere peilen tot 14,75 m TAW niet uitgesloten worden. De nodige 
beveiligingsmaatregelen dienen dan ook te worden getroffen. 
Idealiter wordt het perceel niet bebouwd. Indien er toch beslist wordt om bouwen toe te laten moet  er gekozen 
worden voor een alternatieve bouwwijze waarbij er geen ruimte voor water verloren gaat en er geen schade 
kan optreden bij overstromingen. Dit kan door de gelijkvloerse constructie op te trekken boven op kolommen 
en hieronder een overstroombare ruimte te creëren. Het vloerpeil van de toekomstig aan te leggen woning dient 
voldoende hoog gekozen te worden, zeker boven 14,75 m TAW, zodat deze overstromingsrobuust gebouwd 
wordt. 
Het vloerpeil van het appartementsgebouw wordt voorzien op 15,10 m TAW wat voldoende hoog is. 
 
Indien gebouwd wordt op vaste vloer moet het verlies in waterbergingsruimte tot 14,41 mTAW gecompenseerd 
worden. Door het oprichten van constructies en door ophogingen wordt immers overstroombare ruimte 
ingenomen waardoor op die plaats geen overstromingswater geborgen kan worden. Dit kan er toe leiden dat in 
de omgeving het gevaar voor wateroverlast toeneemt. Om de overstromingsproblemen in de omgeving niet te 
verergeren, moet dan ook het verlies van waterbergingsruimte effectief gecompenseerd worden. Het creëren 
van nieuwe overstroombare ruimte dient te gebeuren in de onmiddellijke omgeving, moet minimum hetzelfde 
overstromingsvolume compenseren, dezelfde overstromingsoppervlakte hebben en moet kunnen 
aangesproken worden bij hoogwater. 
Het verlies in waterbergingsruimte kan gecompenseerd worden door een oppervlakkige afgraving op het terrein 
(afgravingen onder het grondwaterniveau zijn echter niet effectief) en/of met een overstroombare kruipkelder 
onder de woning. Een eventuele ophoging is enkel toegelaten om een hoger gelijkvloerse nulpas in het gebouw 
en de garages te realiseren. Ophogingen rondom het gebouw zijn enkel toegelaten indien deze noodzakelijk zijn 
om de toegang tot het gebouw te kunnen garanderen. Deze moeten tot een minimum beperkt worden. De 
omliggende tuin mag alleszins niet opgehoogd worden, ook niet met de resterende uitgegraven grond. 
Uitgegraven grond moet verplicht afgevoerd worden. Het is verboden deze uit te spreiden in het 
overstromingsgevoelig gebied, zelfs niet in dunne lagen. 
 
Aangezien er eerst bestaande gebouwen worden afgebroken hoeft er ter hoogte van deze gebouwen geen 
compensatie voor het verlies aan waterbergingsruimte voorzien te worden. We merken echter op dat de 
oppervlakte van het nieuwe gebouw in overstromingsgebied groter is dan de oppervlakte van de af te breken 
constructies. Voor dit verschil dient men wel compensatie te voorzien. Het gaat om de zone die groen is 
ingekleurd op onderstaande kaart en waar geen bebouwing aanwezig is. Voor deze zone dient men het verlies 
in waterbergingsruimte tussen het bestaande maaiveldpeil en het peil van 14,41 m TAW te compenseren.  
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Benutte kelders moeten geweerd worden alsook ondergrondse mazouttanks. Bij de plaatsing van de 
hemelwaterput en de septische put moet erop gelet worden dat er geen overstromingswater de putten kan 
binnendringen door niet enkel gebruik te maken van terugslagkleppen op de riolering maar tevens van 
kneveldeksels.  
 
5m-erfdienstbaarheidszone waterloop 
Aangezien deMandel een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, dient langs deze waterloop te allen tijde een 
strook van 5 m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), 
overeenkomstig het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de 
onbevaarbare waterlopen. Deze strook moet voor de aanvang van de werken op het terrein uitgezet worden en 
is te meten vanaf de bovenrand van het talud van de beek. Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies 
worden opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop, noch 
mogen constructies worden herbouwd.  
Eventuele bomen, struikgewas of afsluitingen binnen deze 5m-zone langs de waterloop moeten 
geplant/geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m, landinwaarts gemeten vanaf het einde van het 
talud van de waterloop. Bomen langs de waterloop moeten bovendien op een tussenafstand van minstens 12 
m worden geplant. Het struikgewas dient steeds regelmatig tot op een hoogte van 1,5 m te worden 
teruggesnoeid én die indien nodig voor de toegankelijkheid van de waterloop periodiek teruggezet wordt op 
vraag van de waterbeheerder. Er kan ook voor andere plantwijze geopteerd wordt nadat de waterbeheerder 
daarvoor een schriftelijke toestemming gaf. Bij spontane verbossing dienen, als dit nodig is voor de 
toegankelijkheid van de waterloop, eveneens periodiek de bomen en struiken teruggezet te worden op vraag 
van de waterbeheerder. Het deel van de afsluiting aan de kant van de grond die aan de waterloop paalt, mag 
niet hoger dan 1,50 meter boven de begane grond zijn. Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook 
niet belemmeren en moeten daarom makkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. Om het talud te 
beschermen, kan de waterbeheerder aangelanden verplichten om gronden die aan een waterloop of publieke 
gracht palen en die begraasd worden, af te rasteren. Aangezien de oevers per definitie niet draagkrachtig zijn 
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en mogelijk onstabiel, dient elke afsluiting voldoende diep en stevig gefundeerd te zijn. Ook op een grotere 
afstand dienen nieuwe bovengrondse constructies eveneens voldoende gefundeerd te worden.  
Verhardingen binnen de 5m-strook zijn niet meer toegelaten. Eventuele uitzonderlijke verhardingen, maar ook 
onverharde groenzones binnen de 5m-strook moeten bestand zijn tegen doorgang van zware machines. VMM 
kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van de onderhoudswerken of 
grondzettingen op de oevers.  
Het aanleggen van dijken, ophogen van de oevers of plaatsen van eigen taludversterkingen zijn evenmin 
toegestaan. 
Er wordt gewezen op de bepalingen van artikels 19 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
28/06/2021 tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot 
uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 
waterlopen 
De 5m-erfdienstbaarheidszone dient tijdens en na de werken toegankelijk te blijven. Eventuele beschadigingen 
van de taluds van de waterloop ten gevolge van de werken dienen onmiddellijk worden gemeld aan de VMM, 
en in overleg op een natuurtechnische wijze hersteld te worden door en op kosten van de aanvrager. 
 
Er wordt aangegeven dat de 5m-erfdienstbaarheidszone wordt gerespecteerd. 
 
Daarnaast geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het 
oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering van niet-
verharde terreinen voor de land- en tuinbouwactiviteiten.  Dit is vastgelegd in het besluit houdende nadere 
regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden van 15 maart 2013 in artikel 3 (oplijsting van de terreintypes) en 
artikel 4 (bepaling van het verbod). 
 
De buitendienst van de VMM – kern Beheer en Investeringen Waterlopen dient minstens 10 dagen vóór de 
aanvang van de werken schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum van de werken:  
Buitendienst Ijzer, Leie en Brugse polders: Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende 
(beheerwaterlopen.wvl@vmm.be).  
 
BESLUIT 
 
Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de 
doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid indien 
rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden: 
 

• Gezien de natte kleibodem en aangezien de mogelijkheden voor hergebruik van hemelwater 
ruimschoots het ontworpen volume voor opvang van hemelwater overtreffen adviseren we om per 
appartement ongeveer 5.000 liter hemelwateropvang te voorzien, voor zover de dakoppervlakte dat 
toelaat. De volledige dakoppervlakte dient gecompenseerd te worden d.m.v. hemelwaterputten. Dit 
volume delen door het gemiddelde verbruik (5.000 liter) geeft dan het aantal appartementen dat dient 
uitgerust te worden met voorzieningen voor hergebruik van hemelwater. 

• Aangezien er eerst bestaande gebouwen worden afgebroken hoeft er ter hoogte van deze gebouwen 
geen compensatie voor het verlies aan waterbergingsruimte voorzien te worden. De oppervlakte van 
het nieuwe gebouw in overstromingsgebied is echter groter dan de oppervlakte van de af te breken 
constructies. Voor dit verschil dient men wel compensatie te voorzien. 
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Bijkomende aandachtspunten: 
 

• de 5m-erfdienstbaarheidszone langsheen de Mandel, uit te zetten op het terrein voor de aanvang van 
de werken en te meten vanaf de bovenrand van het talud van de waterloop, moet gerespecteerd 
worden en mag niet bebouwd of verhard worden;  

• er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het 
oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering 
van de land- en tuinbouwactiviteiten. 

• de aanvrager dient de buitendienst van de VMM minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken op 
de hoogte te stellen. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Bram Vogels 
Teamverantwoordelijke team watertoets 
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van uw netbeheerder. 

Fluvius System Operator cvba | Noordlaan 9, 8820 Torhout | www.fluvius.be 
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Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Oostrozebekestraat 4 
8770 Ingelmunster  
 

 

uw bericht van 
24-02-2022 

uw kenmerk 
2021196359 

ons kenmerk 
0000292359 

contact via 
Demeester Koen 
078 35 35 34 
stedenbouwkundig.advies@fluvius.be 

Torhout 
1 april 2022 

Rioleringsadvies van Fluvius voor Nijverheidstraat 4, 8770 Ingelmunster 

Geachte, 

Naar aanleiding van uw brief/mail van 24-02-2022 over de stedenbouwkundige vergunning voor bovenvermeld 
project, afdeling INGELMUNSTER, nummer(s) 36007B0949/00E000, kunnen we een voorwaardelijk gunstig 
advies geven, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de hierna volgende opmerkingen en aan de gewestelijke 
en/of provinciale stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater die in uw gemeente van kracht zijn.  
 
 

1. Algemene bepalingen voor riolering en waterafvoer 

De aanvrager dient het Algemeen Waterverkoopreglement, de aanvullende voorwaarden en de aanvullende 
technische voorschriften van Fluvius na te leven.  

De aanvrager dient ook de voorwaarden zoals bepaald in afdeling 6.2.2. van Vlarem II voor de afvoer van 
hemel- en afvalwater na te leven.  

De aanvrager staat in voor de plaatsing van de privériolering voor het bouwproject en is verplicht deze uit te 
voeren volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Zo dient hij onder meer te voldoen aan de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (GSV ‘hemelwater’) van 5/07/2013. 

Als voor het bouwproject een aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel noodzakelijk is, dient de aanvrager 
zo snel mogelijk na het bekomen van de bouwvergunning een aanvraag tot aansluiting op het openbaar 
rioleringsstelsel aan te vragen. Dit kan online via www.fluvius.be.  
Van zodra de aansluitputjes (1 DWA- & 1 RWA-putje) geplaatst zijn, is de effectieve plaats en diepte van de 
aansluiting gekend. De privéwaterafvoer dient hierop afgestemd te worden. Alle maatregelen die de aanvrager 
dient te nemen tot het aanpassen van de privéwaterafvoer om te kunnen aansluiten, als niet aan deze 
voorwaarden voldaan wordt, zijn ten laste van de aanvrager. 
Alleen Fluvius of een door ons aangestelde uitvoerder zorgt voor de realisatie van het gedeelte van de 
aansluiting op het openbaar domein tot aan de perceelsgrens van het privédomein. 

http://www.infrax.be/


 

 

2│3 

Als de privériolering niet correct en volledig volgens deze wettelijke bepalingen werd uitgevoerd, zelfs als dit 
niet expliciet door de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd, behoudt Fluvius zich het recht voor om 
dit perceel niet aan te sluiten op het openbaar rioleringsstelsel. 

Als de bouwplannen en meer specifiek het rioleringsplan niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, 
hebben deze voorschriften voorrang. 
 

2. Specifieke bepalingen voor riolering en waterafvoer voor dit bouwproject 

Rioolaansluitingen af te stemmen op project in straat 

Er zijn wegenis- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat gepland binnen het wegenis- en rioleringsproject 
“W215075 – R002229 Nijverheidsstraat”. (ontwerper studiebureau Evolta tel. 09 326 92 92 – 
dieter.rossaert@evolta.be).  De vuilwater- en hemelwaterafvoerbuizen dienen aan te sluiten op respectievelijk 
de vuilwater- en hemelwateraansluitputjes binnen dit project.  De bouwheer dient in te staan voor de 
coördinatie betreffende de locatie, aansluitdiepte van deze aansluitingen met studiebureau Evolta. 

Infiltratievoorziening 

De eventuele noodoverloop dient voldoende hoog voorzien te worden, en niet dieper dan 30 cm onder het 
laagste deksel of aangesloten kolk, en zodanig dat de noodoverlaat zich boven de hoogste grondwaterstand 
bevindt. Deze noodoverlaat dient te allen tijde inspecteerbaar en bereikbaar te zijn (bv. onder een deksel). Er 
wordt enkel een aansluiting met max. diam. 160 mm als overloop van de infiltratievoorziening toegestaan. Op 
de overloop van de infiltratievoorziening moet een terugslagklep staan, zodat geen water vanuit de openbare 
riolering kan terugstromen in de infiltratievoorziening. 

Toegangsweg naar de garage 

De toegangsweg in doorlatende klinkers naar de garage dient volledig op eigen terrein te infiltreren. Er mag 
geen water afstromen richting het openbaar domein. Afstromend water moet in de eigen groenzones of in de 
infiltratievoorziening bufferen en infiltreren. 

We raden aan om: 

− Geen sifonputjes te plaatsen op de vuilwaterafvoerleiding(en) aangezien deze putjes vaak verstoppen en in 

principe alle waterafvoeren in de woning een waterslot/sifon hebben. 

− Het opgeslagen water van de hemelwaterput optimaal te gebruiken voor eventueel het spoelen van de 

toiletten, een buitenkraan voor het wassen van de auto’s, het besproeien van de groenzone, … en 

eventueel voor de wasmachines. 

− Een ontluchting te voorzien op het private vuilwaterafvoerstelsel, eventueel via een ontluchtingspijp door 

het dak. 

− Het is niet toegestaan om drainageleidingen aan te sluiten op de openbare riolering. Overeenkomstig de 

milieuwetgeving dient dit op eigen terrein geïnfiltreerd te worden. 
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3. Keuring privéwaterafvoer 

Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van de privéwaterafvoer 
verplicht sinds 1 juli 2011. Elke rioleringsaansluiting op het openbaar rioleringsstelsel dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12/1, §1 van het Algemeen Waterverkoopreglement. De 
keuring dient uitgevoerd te worden vóór de eerste ingebruikname van de privéwaterafvoer.  

Enkel de door Fluvius erkende keurders komen voor deze keuring in aanmerking (zie Keuring riolering | Fluvius). 

Alvast bedankt om bovenstaande voorwaarden mee op te nemen in de stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

 
Wim Den Roover 
Directeur Netuitbating 

https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen/keuring-riolering


Advies telenet  

Motivering. Geacht college,  

 

Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om dit project aansluitbaar te maken.  

 

Wij vragen om onderstaande voorwaarden op te nemen in de vergunning: - Onze studiedienst stelde vast dat er een 

netuitbreiding nodig is om dit project aansluitbaar te maken.  

 

De kosten van deze uitbreiding zijn ten laste van de aanvrager. Het technisch ontwerp en de offerte kan de aanvrager 

verkrijgen bij: Telenet BVBA Coax Build Support Liersesteenweg 4 2800 Mechelen 015/33.20.90 CBS@telenetgroup.be.  

 

Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om minstens 8 weken voor de start van 

de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te brengen. Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten 

van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend. 

 

Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere informatie. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Datum advies 

AdviesDatum.2022-02-28 

Aard advies 

Gunstig 

Volledig 

Volledig.VOLLEDIG 

Onder voorwaarden 

IsOnderVoorwaarden.J 

Motivering 

Motivering.Geacht college,  

 

Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om dit project aansluitbaar te maken.  

 

Wij vragen om onderstaande voorwaarden op te nemen in de vergunning: - Onze studiedienst stelde vast dat er een 

netuitbreiding nodig is om dit project aansluitbaar te maken.  

 

De kosten van deze uitbreiding zijn ten laste van de aanvrager. Het technisch ontwerp en de offerte kan de aanvrager 

verkrijgen bij: Telenet BVBA Coax Build Support Liersesteenweg 4 2800 Mechelen 015/33.20.90 CBS@telenetgroup.be.  

 

Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om minstens 8 weken voor de start van 

de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te brengen. Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten 

van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend. 

 

Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere informatie. 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advies van De Watergroep 

Advies Aftakkingen en Aansluitingen 

Gedeeltelijk gunstig advies met voorwaarden 

Er is een uitbreiding van de waterleiding noodzakelijk. 

Voor de afbraak van het bestaande gebouw dient de eigenaar schriftelijk De Watergroep te verwittigen voor uitbraak van 

de bestaande aftakking. 

Door de beslissing van de Vlaamse regering op 8/04/2011 moet elke wooneenheid over een eigen watermeter te 

beschikken. De plaats van de watermeters moet beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 

Het tellerlokaal moet een gemeenschappelijke ruimte zijn, groot en hoog genoeg voor de plaatsing van alle tellers. 

Voor gemeenschappelijke ruimten geldt dat deze ruimte op elk moment voor elk van de gebruikers toegankelijk moet 

zijn. 

Bovendien moet er een tijdelijke put van 1 x 1 x 1.2m voorzien worden voor het binnenbrengen van de 

waterleidingen. Na het binnenbrengen van de aftakking mag deze put gedempt worden. De koker vanuit de 

werkput tot buiten het gebouw moet een diameter van 150mm hebben. De plaatsing van een (energie) bocht is 

voor appartementen niet toegelaten. Als deze tijdelijke putten niet aanwezig zijn behoudt De Watergroep zich 

het recht om de aftakkingen niet uit te voeren 

 

Automatische brandblusinstallaties mogen nooit rechtstreeks op het drinkwaternet aangesloten worden, enkel met 

tussenschakeling van een drukloos voorraadreservoir. 

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 

Voor de uitrusting van de verkaveling met een drinkwaterleiding op het openbaar domein moet door de 

initiatiefnemer onderstaande betaald worden: 

-        een forfaitaire kost per bebouwbaar kavel 

-        een kost voor ontwerp en veiligheidscoördinatie per project 

  

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal De Watergroep de gemeente hiervan op de hoogte brengen, pas 

dan zal de gemeente cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 houdende de organisatie van 

de ruimtelijke ordening een verkoopbaarheidsattest afleveren. 

  

Bovendien kunnen we u ook melden dat de Watergroep installaties in exploitatie heeft in de zone van de 

infrastructuurwerken en dat deze installaties te allen tijde bereikbaar moeten zijn. 

De Werken dienen zodanig uitgevoerd te worden dat er een continue drinkwaterbevoorrading kan gegarandeerd 

worden. 

In het ontwerp dient men er rekening mee te houden dat in de bermen voldoende ruimte voorzien wordt om de 

leidingen aan te leggen en de eventuele aanpassingen uit te voeren. 

  

Deze forfaitaire kost en de kost voor eventuele aanpassingen aan de bestaande drinkwaterleiding zijn ten laste 

van de initiatiefnemer. 

  

Voor de afbraak van het bestaande gebouw dient de eigenaar schriftelijk De Watergroep te verwittigen voor uitbraak van 

de bestaande aftakking. 

  

De  Watergroep plaatst geen hoofdleidingen op privaat domein. Voor de aansluiting van meerdere woningen op 

privaat domein kan wel een verdeelleiding aangelegd worden. Voor de aanleg, het onderhoud, de herstelling en 

vernieuwing van bovenvermelde verdeelleiding zal steeds een kosteloze erfdienstbaarheid gevestigd moeten 



worden samen met een kosteloze erfdienstbaarheid van overgang (permanent en onbelemmerd) voor personeel 

en/of aannemers, voertuigen en materiaal van De Watergroep. Voormelde te vestigen erfdienstbaarheden dienen 

eeuwigdurend te zijn en vastgelegd in een notariële akte. Het verkrijgen van de effectief verleden notariële akte 

door De Watergroep is een absolute voorwaarde voor de start van de aanleg van de drinkwaterleidingen. De 

Watergroep plaatst géén hydranten, spoelpunten of vakafsluiters op private eigendommen. 

Voor  grotere projecten met aanleg van nieuwe wegenis moet er na het verkrijgen van de vergunning een 

coördinatievergadering worden opgestart met de zonemanager van De Watergroep om eventuele knelpunten vooraf te 

bespreken. 

Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken. De plaats van de watermeter dient te 

beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 

  

Bijkomende informatie kan u vinden op : www.dewatergroep.be 
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Advies van De Watergroep 

Advies Aftakkingen en Aansluitingen 

Gedeeltelijk gunstig advies met voorwaarden 

Er is een uitbreiding van de waterleiding noodzakelijk. 

Voor de afbraak van het bestaande gebouw dient de eigenaar schriftelijk De Watergroep te verwittigen voor uitbraak van 

de bestaande aftakking. 

Door de beslissing van de Vlaamse regering op 8/04/2011 moet elke wooneenheid over een eigen watermeter te 

beschikken. De plaats van de watermeters moet beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 

Het tellerlokaal moet een gemeenschappelijke ruimte zijn, groot en hoog genoeg voor de plaatsing van alle tellers. 

Voor gemeenschappelijke ruimten geldt dat deze ruimte op elk moment voor elk van de gebruikers toegankelijk moet 

zijn. 

Bovendien moet er een tijdelijke put van 1 x 1 x 1.2m voorzien worden voor het binnenbrengen van de 

waterleidingen. Na het binnenbrengen van de aftakking mag deze put gedempt worden. De koker vanuit de 

werkput tot buiten het gebouw moet een diameter van 150mm hebben. De plaatsing van een (energie) bocht is 

voor appartementen niet toegelaten. Als deze tijdelijke putten niet aanwezig zijn behoudt De Watergroep zich 

het recht om de aftakkingen niet uit te voeren 



 

Automatische brandblusinstallaties mogen nooit rechtstreeks op het drinkwaternet aangesloten worden, enkel met 

tussenschakeling van een drukloos voorraadreservoir. 

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 

Voor de uitrusting van de verkaveling met een drinkwaterleiding op het openbaar domein moet door de 

initiatiefnemer onderstaande betaald worden: 

-        een forfaitaire kost per bebouwbaar kavel 

-        een kost voor ontwerp en veiligheidscoördinatie per project 

  

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal De Watergroep de gemeente hiervan op de hoogte brengen, pas 

dan zal de gemeente cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 houdende de organisatie van 

de ruimtelijke ordening een verkoopbaarheidsattest afleveren. 

  

Bovendien kunnen we u ook melden dat de Watergroep installaties in exploitatie heeft in de zone van de 

infrastructuurwerken en dat deze installaties te allen tijde bereikbaar moeten zijn. 

De Werken dienen zodanig uitgevoerd te worden dat er een continue drinkwaterbevoorrading kan gegarandeerd 

worden. 

In het ontwerp dient men er rekening mee te houden dat in de bermen voldoende ruimte voorzien wordt om de 

leidingen aan te leggen en de eventuele aanpassingen uit te voeren. 

  

Deze forfaitaire kost en de kost voor eventuele aanpassingen aan de bestaande drinkwaterleiding zijn ten laste 

van de initiatiefnemer. 

  

Voor de afbraak van het bestaande gebouw dient de eigenaar schriftelijk De Watergroep te verwittigen voor uitbraak van 

de bestaande aftakking. 

  

De  Watergroep plaatst geen hoofdleidingen op privaat domein. Voor de aansluiting van meerdere woningen op 

privaat domein kan wel een verdeelleiding aangelegd worden. Voor de aanleg, het onderhoud, de herstelling en 

vernieuwing van bovenvermelde verdeelleiding zal steeds een kosteloze erfdienstbaarheid gevestigd moeten 

worden samen met een kosteloze erfdienstbaarheid van overgang (permanent en onbelemmerd) voor personeel 

en/of aannemers, voertuigen en materiaal van De Watergroep. Voormelde te vestigen erfdienstbaarheden dienen 

eeuwigdurend te zijn en vastgelegd in een notariële akte. Het verkrijgen van de effectief verleden notariële akte 

door De Watergroep is een absolute voorwaarde voor de start van de aanleg van de drinkwaterleidingen. De 

Watergroep plaatst géén hydranten, spoelpunten of vakafsluiters op private eigendommen. 

Voor  grotere projecten met aanleg van nieuwe wegenis moet er na het verkrijgen van de vergunning een 

coördinatievergadering worden opgestart met de zonemanager van De Watergroep om eventuele knelpunten vooraf te 

bespreken. 

Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken. De plaats van de watermeter dient te 

beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep. 

De kosten van de nieuwe aftakkingen zijn ten laste van de aanvragers. 

  

Bijkomende informatie kan u vinden op : www.dewatergroep.be 

  

  

  



  

 



Een drinkwateraftakking voor een 
gebouw bestaande uit appartementen, 

kantoren en/of winkels

www.dewatergroep.be



De Watergroep helpt je bij de realisatie 
van jouw drinkwateraftakking
Deze folder geeft uitsluitend informatie over de aftakking van het drinkwaternet voor een gebouw bestaande uit  
appartementen en/of kantoren en/of winkels. Het kan ook gaan over meerdere gebouwen op één perceel.
De Watergroep geeft je graag alle nodige adviezen. Dit kan nutteloze werken en kosten vermijden. Neem bij vragen 
over de realisatie van jouw aftakking van het drinkwaternet gerust contact op met ons klantencontactcenter. 
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Meer info over deze en andere types van aftakkingen vind je op 
www.dewatergroep.be/drinkwater.

Je dient volgende stappen te doorlopen tot aan indienstname van de binnenhuisinstallatie:

1 3 5 62

Ik vraag 
online mijn 
drinkwater- 
aftakking 
aan

Realisatie 
drinkwater- 
aftakking

Ik nodig  
De Watergroep 
uit voor een   
coördinatie- 
vergadering

We bezorgen je per 
e-mail een offerte

Keuring en indienstname
van je drinkwateraftakking

Tijdspanne
 

Stap 1 t.e.m. 6: 
6 tot 8 weken

Stap7-8: 
na afronden bouwfase 
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Ik bevestig 
de offerte en 
voer de voor-
bereidende 
werken uit



 Vraag je drinkwateraftakking aan
Vul zorgvuldig het digitale aanvraagformulier in op onze website www.dewatergroep.be/drinkwater. 

De installatie kan pas in dienst worden genomen na een conforme keuring. Meer informatie over deze keuring vind je 
verder in deze folder.
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2 Ik nodig De Watergroep uit voor een coördinatie- 
 vergadering
Volgende onderwerpen moeten bij de bespreking zeker aan bod komen:

 6 Bepalen van de diameter van de aftakkingsleiding. De diameter van de aftakking wordt bepaald in functie 
van het effectieve dagelijkse verbruik.

 6 Brandpreventie: de diameter van de aftakkingsleiding moet altijd groot genoeg zijn om te voldoen aan de 
basisnormen voor brand. Indien uit het advies van de brandweer blijkt dat er bijkomende voorwaarden wor-
den opgelegd, moet de klant zelf de nodige voorzieningen treffen. 

 6 De Watergroep moet als drinkwaterbedrijf kwaliteitsvol drinkwater, dat aan alle Vlaamse en Europese 
normen voldoet, leveren aan haar klanten. Dit kan enkel wanneer op een drinkwateraftakking voldoende 
verbruik zit, dit verbruik is afhankelijk van de diameter. Het continu leveren van kwaliteitsvol drinkwater en 
het ter beschikking hebben van grote hoeveelheden bluswater voor occasioneel gebruik is niet compatibel. 
De diameter van de drinkwateraftakking wordt daarom bepaald op basis van het effectieve verbruik. 
Automatische brandblusinstallaties  mogen nooit rechtstreeks op het drinkwaternet aangesloten wor-
den, enkel met tussenschakeling van een drukloos voorraadreservoir. 

 6 Bepalen van de noodzaak tot de uitvoering van een capaciteitsmeting. Vanaf een diameter van 80 mm  (> 64 
wooneenheden) is een capaciteitsmeting noodzakelijk. Deze meting moet apart worden aangevraagd via het 
digitale aanvraagformulier op onze website www.dewatergroep.be/drinkwater.

 6 Bepalen van de noodzaak voor het vestigen van een erfdienstbaarheid. Wanneer er meerdere gebouwen op 
één terrein liggen, kunnen deze bevoorraad worden via een gemeenschappelijke verdeelleiding. Voor deze 
leiding moet er via notariële akte een erfdienstbaarheid gevestigd worden. De modaliteiten hiervan zijn te 
vinden in het referentieplan R/032/1 op onze website www.dewatergroep.be/drinkwater.

 6 Bepalen van de plaats van de gemeenschappelijke meterruimte. Dit meterlokaal is een voldoende grote, 
goed verlichte, en voor alle gebruikers en medewerkers van De Watergroep vlot toegankelijke gemeen-
schappelijke ruimte. Indien het meterlokaal zich in een volwaardig toegankelijke gemeenschappelijke 
ondergrondse ruimte bevindt, geldt de bijkomende voorwaarde dat deze ruimte grenst aan de voorgevel of 
een bereikbare zijgevel van het gebouw. 
De grootte ervan is afhankelijk van het aantal te plaatsen individuele watermeters. Bovendien moet deze 
ruimte minimum 2,20 m hoog zijn en voorzien van 2 vochtbestendige houten platen van 18 mm dikte op 
mekaar geplaatst, waar de configuratie verdeelcollector(en) tegen bevestigd kan worden. De afmetingen van 
deze (bij voorkeur betonplex-) platen moeten afgesproken worden met de opmeter. Zo kan onze medewer-
ker in veilige omstandigheden de watermeters nazien en de meterstanden opnemen. Let er ook op dat de 
watermeters in een vorstvrije en droge ruimte worden opgesteld. Een bevroren watermeter zorgt niet alleen 
voor heel wat ongemak, maar kan ook een dure zaak worden. De plaatsing van de watermeters in een meter-
put is niet toegelaten. Bijkomende informatie is terug te vinden in het referentieplan R/032/1 en in de nota 
“sanitaire drukverhogingsinstallaties” die te vinden is op onze website www.dewatergroep.be/drinkwater.
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Afmetingen verdeelkolom(men) / meterlokaal
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3	 De	prijsofferte

Een medewerker van De Watergroep komt ter plaatse de situatie opmeten. Hij maakt een plan op, bepaalt de diameter 
op basis van het te verwachten verbruik en berekent de kostprijs van de aftakking.

	 Ik	bevestig	de	offerte	en	voer de voorbereidende 
 werkzaamheden uit
Wanneer je akkoord gaat met de toegestuurde prijsofferte, dien je de offerte te ondertekenen en terug te bezorgen aan 
De Watergroep. 

Voorbereidende werkzaamheden:

 6 Tussen de rooilijn en de gevel van het appartementsgebouw moet je het nodige grondwerk zelf uitvoeren voor 
het leggen van de dienstleiding (in samenspraak met de verantwoordelijke van De Watergroep). De sleuf moet 
minimum 90 cm diep en 60 cm breed zijn en moet een vlakke en steenvrije bodem hebben. Tegen de gevel 
moet er een werkput zijn van 1 m breed x 1 m lang en 1,20 m diep. De Watergroep zorgt voor alle graafwerken 
op openbaar domein.

 6 Bij de uitvoering (zonder kelder/zonder kruipruimte) zal de eigenaar van het gebouw ervoor zorgen dat er op 
de plaats van de aansluiting een aftakput (afmetingen lengte x breedte x diepte = 1 m x 1 m x 1,20 m) in het 
gebouw aanwezig is volgens onderstaande tekening. Na het uitvoeren van de drinkwateraftakking mag deze 
put met zand gevuld worden. Het gebruik van bochten en/of energiebochten is omwille van de benodigde 
ruimte en de koppeling in de aftakput niet toegelaten.
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 6 Ter hoogte van de watermeterconfiguratie moeten er steeds twee vochtbestendige houten platen (min. 2,5 m 
x 1,25 m en dikte 2 x 18 mm) vanaf de vloer voorzien worden. De exacte locatie van de plaat wordt afgespro-
ken tijdens de opmeting. 

 6 De muurdoorvoerafdichtingen moeten gebeuren zoals voorgesteld in onderstaande tabel

Dienstleiding
Gladde PVC

muurdoorgangskoker SN4
te plaatsen door klant

Gas- en waterdichte 
afdichting tussen 

muur en koker

Afdichting tussen koker en dienstleiding in 
functie van de DN koker en dienstleiding

DN 25 DN 100
Verantwoordelijkheid 

van de klant 
(bouwheer/aanvrager)

(=groene arcering)

Verantwoordelijkheid van De Watergroep

DN 50 DN 150 Verantwoordelijkheid 
van de klant 

(bouwheer/aanvrager)
(=blauwe arcering)

> DN 50
Voor de diameter muurdoor-
gangskoker neemt de klant 

contact op met De Watergroep

5 Realisatie drinkwateraftakking

Zodra de hierboven beschreven voorbereidende werken zijn uitgevoerd breng je De Watergroep hiervan op de hoogte 
via het invulformulier op de website. We maken vervolgens een afspraak voor de realisatie van uw aftakking op de 
vooraf afgesproken plaats. Op het moment dat de aftakking van het drinkwaternet uitgevoerd wordt, moet de eigenaar 
of de gevolmachtigd afgevaardigde aanwezig zijn. Als klant-verbruiker huur je de watermeter van De Watergroep en 
ben je verantwoordelijk voor de vorstvrije en toegankelijke opstelling ervan. Bij storingen dien je De Watergroep hier-
van onmiddellijk te verwittigen. Dit geldt ook voor eventuele problemen met de leiding vanaf de gevel tot en met de 
controlekraan. Na uitvoering van de werken krijg je een factuur toegestuurd.

Het plaatsen van een watermeter

Een appartementsaftakking wordt altijd uitgevoerd met een ééntapsinstallatie en 
x-aantal verzegelde aftakkingen zonder watermeter. Via de ééntapsinstallatie kan je 
water verkrijgen voor de verdere afwerking van het gebouw. De ééntapsinstallatie 
wordt doorgaans op het gemeenschappelijke verbruik geplaatst. De plaatsing van 
de watermeter op de overige aftakkingen kan pas gebeuren na aflevering van een 
conform keuringsverslag met ondertekende toestellenlijst en uitvoeringsplan. 
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6 Keuring en indienstname

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de binneninstallatie voldoet aan de voorschriften van het Technisch Reglement 
van de Vlaamse drinkwaterbedrijven (AquaFlanders) en het Belgaqua Repertorium (recentste versie).

Je kan de keuring aanvragen via info.keuringen@dewatergroep.be zodra minimum volgende toestellen geplaatst en 
aangesloten zijn: warmwaterproductie, centrale verwarming, toilet, bad en/of douche met kranen, keukenkraan, lavabo 
met kraan en eventuele bijvulinstallatie voor hemelwater, putwater of andere. De centrale beveiliging moet altijd aan-
wezig zijn.

Bij de aanvraag voeg je in drievoud per wooneenheid het uitvoeringsplan van de binneninstallatie (grondplan) en een 
lijst van de toestellen geplaatst in die installaties. Op de toestellenlijst moeten alle toestellen en apparaten gedetail-
leerd (met merk én type) worden opgesomd met nummerverwijzing naar het grondplan. Op deze manier kan de keurder 
vaststellen welke toestellen naar de normen van Belgaqua gekeurde apparaten zijn. Zo niet dienen bijkomende bevei-
ligingen te worden geplaatst. Meer info hierover staat in het Belgaqua Repertorium.

De aanpassing van de eventueel vastgestelde inbreuken moet binnen de vooropgestelde termijnen gebeuren. De ter-
mijnen zijn terug te vinden in het Bijzonder Waterverkoopreglement.
Indien je 2 jaar na aanleg van de eventuele ééntapsinstallatie geen conform keuringsverslag hebtt ingediend, zal  
De Watergroep je hiervan verwittigen met aanrekening van kosten voor verlengde dossieropvolging. 
Wanneer de binneninstallatie gekeurd en conform verklaard is, wordt de installatie in dienst gesteld en kan je genieten 
van kwaliteitsvol drinkwater.

Zorg voor een veilige binnenhuisinstallatie 

De Watergroep staat in voor de installatie van de watermeters, 
de membraanstopkranen, de leegloopkraantjes en de noodza-
kelijke centrale terugstroombeveiliging per wooneenheid. De 
watermeters en de controlekraantjes zijn gevat in steunbeu-
gels die zijn vastgemaakt op de twee vochtbestendige hou-
ten platen. Tot en met het controlekraantje is De Watergroep 
verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit. De klant zorgt 
voor de installatie van de flexibele of vaste aankoppeling met 
wartelmoer en T-stukken met geïntegreerde leegloopkraantjes 
op de laagste punten van de binneninstallatie.

Let erop dat de binnenleiding en de sanitaire toestellen opgesteld worden volgens de bepalingen van het technisch 
reglement, het Belgaqua-repertorium en het waterverkoopreglement. Raadpleegbaar op de website of op eenvoudige 
aanvraag te verkrijgen. Een juiste werkwijze en een keuze van de juiste materialen belet dat schadelijke stoffen de 
drinkwaterinstallaties binnendringen of dat corrosie optreedt. Het is ook verboden de drinkwaterinstallaties te verbin-
den met leidingen waardoor regenwater of putwater stroomt of kruisverbindingen te maken.

Indien de dienstdruk van de hoofdleiding groter is dan 4 bar, beveelt De Watergroep aan om een drukreduceerventiel 
te plaatsen. De juiste instelling van dit ventiel kan lekken voorkomen op de binneninstallatie (bv. via het veiligheids-
ventiel van de boiler). Je kan bij De Watergroep steeds navragen wat de dienstdruk is in jouw straat. Voor een aantal 
toestellen is een gekeurde Belgaqua-beveiliging verplicht. Een lijst met goedgekeurde en conform verklaarde beveili-
gingen en toestellen is te verkrijgen bij Belgaqua (www.belgaqua.be).

Let op: gemeenschappelijke delen zoals centrale warmwaterproductie, brandleiding, centrale 
ontharding, drukverhoging, aftakking gemeenschappelijk verbruik, enz., met uitzondering 
van één of meerdere kranen en niet-automatische brandinstallaties, mogen enkel door een 
expert van De Watergroep zelf gekeurd worden.
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Belangrijke bijkomende info!

Bemetering van een brandleiding

De klant is, zoals bepaald in het algemeen waterverkoopreglement hoofdstuk 6 §1, verantwoordelijk voor voldoende druk 
en debiet op de hoogste punten in het gebouw.

Een sprinklerinstallatie mag niet rechtstreeks, maar enkel via een drukloos buffervat aangesloten worden op de drinkwa-
teraftakking. Bijkomende informatie vind je in de nota “Brandblusinstallaties” op onze website www.dewatergroep.be/
drinkwater.

Het gebruik van regenwater

Wanneer je overweegt om een regenwatersysteem te plaatsen, mag er nooit een koppeling gemaakt worden tussen het 
regenwatersysteem en de drinkwaterleidingen. De afvoer van het regenwatersysteem moet bovendien volledig geschei-
den zijn van de vuilwaterafvoer. Tips en de folder ‘Het gebruik van regenwater’ die alles duidelijk toelicht is terug te vin-
den op onze website www.dewatergroep.be.

Het nut van waterbehandelingsinstallaties

Leidingwater is drinkwater. Het voldoet aan strenge normen voor ruim 60 kwaliteitsparameters en wordt continu gecon-
troleerd. Het is bijgevolg niet nodig om nog bijkomende waterbehandelingstoestellen te plaatsen.

Het plaatsen van een ontharder kan overwogen worden wanneer de hardheid van het water problemen zou opleveren 
voor een aantal huishoudelijke toestellen. Voor de gezondheid is hard water totaal onschadelijk. Volledig onthard water 
smaakt minder goed en stelt zich agressiever op ten opzichte van metalen. Hierdoor kunnen de leidingen van een binnen-
installatie aangetast worden. Indien u voor een ontharder kiest, is het dan ook aangewezen om deze enkel op het warm-
watercircuit aan te sluiten. Schakel hiervoor een gespecialiseerde vakman in en denk ook aan een regelmatig onderhoud.

Meer info: 
www.dewatergroep.be

De Watergroep  - Vooruitgangstraat 189 - 1030 Brussel
02 238 96 99 - info@dewatergroep.be
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AANVRAAG VOORAANLEG 
(BOUWPROMOTORS OF STUDIEBUREAU’S - RESIDENTIËLE AANVRAGEN) 

AANVRAGER 
Naam:   
Ondernemingsnummer:   
Straat:   Nr.:   
Postcode:   Gemeente:   
Tel/gsm:   E-mail:   

BOUWPROJECT 
Naam van het project (indien van toepassing):   
Naam contactpersoon op de werf:   
Gsm contactpersoon op de werf:   
Beschrijving (aantal appartementsgebouwen/woningen/percelen; rusthuis, studentenkamers, ...): 
  
  

 Gelieve het inplantingsplan en het plan van de kelder of gelijksvloer waar de invoer geplaatst moet 
worden, mee te versturen. 

PER APPARTEMENTSGEBOUW 
Aantal wooneenheden en commerciële ruimtes; dit ook per verdieping: 
  
  
Aantal technische ruimtes per gebouw en welke wooneenheden + commerciële ruimtes aangeslo-
ten worden in welke technische ruimte: 
  
  
Aantal lift-, brandalarm- of andere dienstlijnen:   
Verwachte datum van de winddichtheid:   
Periode waarin de wachtbuis of open sleuf beschikbaar is:   
Datum waarna de stijgleidingen naar elke wooneenheid en  
commerciële ruimte getrokken zijn en de bepleistering is afgewerkt:   
Voorziene opleveringsdatum van het gebouw:   
Officieel adres (inclusief busnummers van de wooneenheden/commerciële ruimtes): 
  
  

PER WONING 
Verwachte datum van de winddichtheid:   
Periode waarin de wachtbuis of open sleuf beschikbaar is:   
Voorziene opleveringsdatum van de woning of start aanleg oprit/tuin:   
Officieel adres: 
   
  



West- & Oost-Vlaanderen Vlaams & Waals Brabant (zone 02) & Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
werf.a1@proximus.com werf.a3@proximus.com 
Antwerpen, Limburg & Vlaams Brabant (buiten zone 02)  
werf.a2@proximus.com  
 Meer informatie op: http://www.proximus.be/bouwen   
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BIJKOMENDE INFORMATIE (OPTIONEEL) 
IMMO KANTOOR 

Naam:   
Tel/gsm:   
E-mail:   

STUDIEBUREAU 
Naam:   
Tel/gsm:   
E-mail:   

ELEKTRICIEN 
Naam:   
Tel/gsm:   
E-mail:   

ACTIVERING LIFTLIJNEN, ALARMLIJNEN EN ANDERE DIENSTLIJNEN 
Activatiedatum:   
Naam (titularis):   
Ondernemingsnummer:   
Straat:   Nr.:   
Postcode:   Gemeente:   

LENGTE WACHTBUIS OF OPEN SLEUF TOT AAN DE ROOILIJN:   

ANDERE OPMERKINGEN 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
HANDTEKENING 

 
 
 
 
 (NIET VEREIST WANNEER DIT FORMULIER DIGITAAL WORDT VERZONDEN) 

 
Naam:   Datum:   /   /   
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Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality 

College van burgemeester en schepenen 

van en te 

8770 Ingelmunster 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brugge 

24/02/2022 OMV 2021196359 JMS 526490 24/02/2022 

 

Betreft:  Adviesaanvraag voor project gelegen adres aan Nijverheidsstraat, 8770 Ingelmunster. 

 

Geachte college 

 

Op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken, geven wij graag een gunstig advies 

indien u volgende voorwaarden opneemt in uw vergunning: 

- Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan. 

- Uitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de aanvrager. 

- Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor wind- en waterdicht dient de aanvrager zijn 

project kenbaar te maken bij Proximus door het formulier als bijlage ingevuld te versturen naar 

werf.A1@proximus.com. 

- De Proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden in het project. De technische 

documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na ontvangst van het vergunde plan. 

- Proximus wenst betrokken te worden bij alle coördinatievergaderingen via 

network.relations.A11@proximus.com. 

 

Na de werken kunnen de bewoners eenvoudig aansluiten op de nutsvoorzieningen voor telefonie-, 

internet- en televisiediensten. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij onze klantendienst op het gratis 

nummer 0800 22 800. Meer informatie op www.proximus.be/bouwen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

SPOC Omgevingsloket Area 1.1 

Engineering & Acquisition 

 

 

Bijlage: 1 formulier aanvraag vooraanleg 
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