
 

 
Oostrozebekestraat 4  - 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 

 

 

 

 

 
 

Weigeren van omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen  

 
Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2022120441 

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/128 

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

- De aanvrager Paret Lorenzo Danny met als adres Bruggestraat 79, 8770 Ingelmunster 
 

De aanvrager verstuurde het dossier per beveiligde zending op 9 september 2022. Deze aanvraag werd 

ontvankelijk en volledig verklaard op 20 september 2022. 
 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bruggestraat 224, 8770 Ingelmunster 
en met als kadastrale omschrijving 1ste afdeling, 

- sectie B, nr. 0084E  2 

 
 

Het betreft een aanvraag tot het aanpassen broodautomaat door meerdere met nieuwe behuizing. 
 

De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit  
 

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. 
 

VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft op 25 oktober 2022 een verslag opgemaakt. De beoordeling van het 
dossier is ongunstig. 

 
 

Het verslag luidt als volgt: 
1. Openbaar onderzoek 

Het dossier werd niet onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

 
2. Externe adviezen 

Op 20 september 2022 heeft de gemeente advies gevraagd aan Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District 
Pittem. Op 20 oktober 2022 werd een ongunstig advies ontvangen.  

 
 

3. MER-screeningsnota 

Bij de aanvraag dient er geen project-m.e.r.-screeningsnota te worden toegevoegd. Gezien de omvang van de 
aanvraag kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen. 

 
4. Project-MER 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 

5. 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 
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De aanvraag is volgens het gewestplan ROESELARE - TIELT (KB 17/12/1979) gelegen in een woongebied met landelijk 

karakter. 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. + 6.1.2.2. van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze 
voorschriften luiden als volgt: 

 

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 

worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter 

maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Woongebieden met landelijk karakter zijn woongebieden bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor 
landbouwbedrijven. 

 
Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 

De voorschriften van het gewestplan 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 niet van toepassing bij deze aanvraag. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen van 17 
december 2013. Deze verordening is niet van toepassing op de aanvraag. 

 

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. 
 

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 niet van toepassing op deze 

aanvraag. 

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 niet van 
toepassing bij deze aanvraag. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband van 9 juni 2017. Deze verordening is niet 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 woning is niet gekend in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, goedgekeurd op 28 november 2015. 
 

ARCHEOLOGIENOTA 
Door de omvang van de aanvraag hoeft er geen archeologienota te worden opgemaakt. 

 
SLOOPOPVOLGINGSPLAN 

Door de omvang van de aanvraag hoeft er geen sloopopvolgingsplan te worden opgemaakt. 



 

 3 / 7 

 

 

NATUURTOETS 
Het perceel is niet gelegen in een biologisch waardevol gebied en ligt niet binnen de nabije omgeving van een VEN-

gebied. Gezien de omvang en de ligging van de aanvraag kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot negatieve gevolgen aan de natuurwaarden. 

 

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 Bruggestraat 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 getroffen door een rooilijn of een 

achteruitbouwzone. Volgens het advies van de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer is het volgende 

vastgelegd ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0500001 van 73.0 +78 tot 73.1 +11): 

• de grens van het openbaar domein is geschat op 11.94 meter. 

• de ontworpen rooilijn nr. 19 & 21 ligt op respectievelijk 13 & 21 meter volgens plan AL3/71/69WA10/1308/5. 

• de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter. 

• de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op respectievelijk 21 & 29 meter. 
Door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gesteld dat de bouwlijn niet wordt gerespecteerd. Het voorstel is 

onwenselijk omwille van de toekomstvisie inzake wegbeheer.  
Om de latere weginfrastructuurwerken niet in het gedrang te brengen kan het voorliggende dossier niet positief 

geadviseerd worden. Op 18 mei 2018 werd een ongunstig advies verleend voor de plaatsing van een broodautomaat 
gezien deze voorzien werd op het openbaar domein alsook omdat er geen private parking voorzien werd voor deze 

broodautomaat.  

Op 23 augustus 2018 werd een gunstig advies verleend voor de plaatsing van de broodautomaat ter hoogte van de 
perceelsgrens gezien het plan erin voorzag dat deze automaat toegankelijk was via privaat domein, met inbegrip van 

private parkeerplaatsen. Bij de realisatie werd de broodautomaat echter 90° gedraaid. De uitvoering is dus niet 
conform het toenmalig ontwerp. Het huidig ontwerp voorziet opnieuw een automaat die toegankelijk is vanop het 

openbaar domein en die bovendien tegen de perceelsgrens geplaatst zou worden. Dit terwijl er op het terrein 

voldoende ruimte is om het automatenhuisje verder verwijderd van de gewestweg te plaatsen. Het AWV wenst dat de 
feitelijke bouwlijn zoveel als mogelijk gevolgd wordt. Gezien de aanvraag in kwestie een automatenhuisje betreft en 

gezien ruimte tussen de voorgevel en de perceelsgrens stelt het AWV voor dat de constructie in het verlengde van de 
gevellijn geplaatst wordt. Teneinde de visibiliteit te verhogen kan een publiciteitsbord vergund worden. Momenteel 

wordt er geen publiciteitsbord aangevraagd.  
Verder is het ook zo dat het goed gelegen is nabij een terrein dat ingekleurd is als recreatiegebied. Afhankelijk van de 

toekomstige invulling van deze recreatie in combinatie van de bijhorende verkeersontwikkeling is het mogelijk dat er 

bepaalde infrastructuurwerken zullen nodig zijn in het kader van de verkeersveiligheid. Geparkeerde wagens 
belemmeren immers het zicht op het aankomend verkeer alsook is de oversteekbaarheid vanuit de Kruisstraat niet 

optimaal. Concreet is het dus mogelijk dat er in de toekomst de parkeerplaatsen verdwijnen. Daarom is het van belang 
dat men voorziet in private parkeerplaatsen. 

Omwille van bovenstaande werd door het Agentschap Wegen en Verkeer een ongunstig advies verleend. 

 
OMZENDBRIEVEN EN UITVOERINGSBESLUITEN 

De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en 
gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25 januari 2002 is van toepassing op de aanvraag. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn 
van de medewerking van de architect is van toepassing op de aanvraag, inzonderheid artikel 1/1, 3°b. 

 

HISTORIEK 
B/1974/192 - vergunning 17 januari 1984 - bouwen van een woonhuis 

B/2008/96 - vergunning 26 september 2008 - bouwen van een bedrijfsgebouw 
O/2018/51 - OMV_2018044206 - weigering 11 juni 2018 - verplaatsen van een broodautomaat 

O/2018/99 - OMV_2018087129 - vergunning 24 september 2018 - verplaatsen van een broodautomaat 

 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS, DE OMGEVING EN DE AANVRAAG 
De aanvraag gaat over het plaatsen van een constructie om automaten in onder te brengen. De constructie zal zich 

bevinden op minimaal 13,5cm achter de afsluiting, op 2,2m van de noordelijke perceelsgrens, op 5,5m van het 

bedrijfsgebouw en rooilijn en op 0,5m van de zuidelijke perceelsgrens. Deze constructie heeft een lengte van 4,2m, 
een breedte van 2,37m en is voorzien van een plat dak. De gevels hebben een hoogte van 2,4m en worden afgewerkt 

in verticaal staande houten belatting. Deze constructie biedt ruimte aan 2 dubbele automaten. Als reclame wordt de 
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volgende tekst voorzien 'brood automaat' en het logo van de bakkerij. De inrichting is gelegen langs de N50, een 

drukke invalsweg. De omgeving bestaat uit een verscheidenheid van bedrijfsgebouwen, handelszaken en 
eengezinswoningen. 

 
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: 
Op het betrokken perceel bevindt zich een bedrijfsgebouw van Elektro Vandecasteele. De constructie voor de 

automaten is niet in het kader van deze bedrijvigheid. Weliswaar zullen deze automaten dienen in kader van de 

bakkerij die zich bevindt in de Bruggestraat 79 te Ingelmunster. Op heden bevindt op deze locatie reeds één 
automaat voor verkoop van brood van deze bakkerij. Deze zal worden vervangen door een grotere constructie met 

2 dubbele automaten. Gelet op de ligging van de constructie in een woongebied en de verscheidenheid van 
functies in deze nabije en ruime omgeving, is dergelijk constructie functioneel inpasbaar.  

 
De mobiliteitsimpact: 

In het dossier wordt voorgesteld dat er private parkeerplaatsen zijn op het terrein, weliswaar wordt de opening van 

constructie richting de openbare weg voorzien. Gelet op de aanwezige parkeerplaatsen op het openbaar domein en de 
aanwezigheid van de schuifpoort is het zeer onwaarschijnlijk dat deze private parkeerplaatsen ten allen tijde kunnen 

gebruikt worden. Tussen de openbare parkeerplaatsen en de broodautomaten bevindt zich een fietspad. Het 
vermeerderen van het aantal automaten zal ook zorgen voor bijkomende verkeersbewegingen en dan ook voor 

meerdere conflictsituaties op de openbare weg en met de gebruiker van het fietspad. Zoals hogerop aangehaald werd 

door het Agentschap Wegen en Verkeer een ongunstig advies verleend wat resulteert dat er een negatieve impact is 
op het mobiliteitsaspect.  

 
De schaal, het ruimtegebruik en bouwdichtheid: 

De constructie is beperkt van hoogte en omvang, maar bevindt zich binnen de achteruitbouwzone zoals beschreven in 

het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap wenst de grond, bestemd voor de openbare weg, 
te vrijwaren van elk extra obstakel voor de toekomstige weginrichting, zodat deze later kan aangepast worden aan de 

nieuwe behoeften en inzichten. Door het Agentschap wordt bijgevolg geen afwijking toegestaan. Dit advies kunnen wij 
bijtreden waardoor het aan te raden is om deze constructie meer aan te sluiten aan het bestaande hoofdgebouw.  

Mits hieraan te voldoen is de schaal van de constructie, het ruimtegebruik en bouwdichtheid op het perceel te 
aanvaarden.  

 

Visueel-vormelijke elementen: 
De materiaalkeuze zorgt ervoor dat de constructie voldoende wordt geïntegreerd bij de omliggende hoofdgebouwen en 

is bijgevolg esthetisch te aanvaarden.  
 

Cultuurhistorische aspecten: 

In de nabije omgeving zijn er geen gebouwen gekend die zich bevinden op de inventaris bouwkundig erfgoed of 
gekend zijn als beschermd monument. Er is bijgevolg geen impact te verwachten op de cultuurhistorische aspecten. 

 
Bodemreliëf: 

Het bodemreliëf zal men niet wijzigen voor de plaatsing van deze constructie. Deze aanvraag zal bijgevolg geen 
verstoring veroorzaken aan de grondwaterlaag en zal niet zorgen voor een hinderlijk aspect ten opzichte van de 

aanpalende percelen. 



 

 5 / 7 

 

 

Hinderaspecten, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: 
De constructie is beperkt van hoogte en omvang, maar door de voorgestelde inplanting langs de N50 zijn er geen 

hinderaspecten te verwachten op het mobiliteitsaspect. Dit zorgt ervoor dat het gebruiksgenot en de veiligheid van de 
verschillende weggebruikers in het gedrang wordt gebracht.  

 

Conclusie:  
Omwille van de negatieve impact op het mobiliteitsaspect en de voorgestelde inplanting is de aanvraag ruimtelijk niet 

aanvaardbaar in deze omgeving waardoor de aanvraag de toets van de goede ruimtelijke ordening niet doorstaat.  
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
6. Watertoets 

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een 
overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. 

 
 

KENNISNAME VERSLAG GEMEENTELIJK OMGEVINGSAMBTENAAR 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar van 25 oktober 2022 en volgt het standpunt van de omgevingsambtenaar.  

 
BESLUIT: 

 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, beslist het college van burgemeester en schepenen in de 
zitting van 14 november 2022 het volgende: 

 
1. De aanvraag voor het aanpassen broodautomaat door meerdere met nieuwe behuizing, gelegen te 

Bruggestraat 224, 8770 Ingelmunster te weigeren. 
 

2. De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen 
van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende 
beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:   

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of 

als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;   

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;   

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;   

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde. 
 

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:   

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;   

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd 
wordt;   

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in 
laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum 
van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend; 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging 
van de indelingslijst. 
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Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 
52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het 
beroepschrift aan: 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn 
ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde 
ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending 
van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te 
voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die 
beslissing;  
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 
b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van 

vergunningsvoorwaarden;  
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het 
decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle 
beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde 
zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft 
ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de 
aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt 
voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. 
U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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ir. D. RONSE 

Algemeen Directeur  

K. WINDELS 

Burgemeester 
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Agentschap Wegen en Verkeer 
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www.wegenenverkeer.be

Het college van burgemeester en schepenen van en te 
8770 Ingelmunster

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
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vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Bart Rogolle 051 466876 20/10/2022

wegen.westvlaanderen.districtpittem@mow.vlaanderen.be

Betreft: Advies inzake de aanvraag tot bouw

Aanvrager: Lorenzo Paret

Bruggestraat 79

8770 Ingelmunster

Ligging van het perceel:

straat: Bruggestraat 224

gemeente: 8770 Ingelmunster

kadastrale gegevens: Afd. INGELMUNSTER Sectie B Nr. 

0084/00E002

gewestweg: N0500001 van 73.0 +78 tot 73.1 +11 (rechts)

Werkzaamheden: Aanpassen Broodautomaat door meerdere met nieuwe 

behuizing

Geachte,

Hierbij stuur ik u het advies van mijn afdeling. Gelieve mij een afschrift van de 
beslissing toe te sturen.
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INLICHTINGEN EN BEPERKINGEN

Vastlegging ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg (N0500001 van 73.0 +78 tot 73.1 +11):

de grens van het openbaar domein is geschat op 11.94 meter.●

de  ontworpen rooilijn nr. 19 & 21  ligt op respectievelijk 13 & 21 meter volgens plan AL3/71/69 

WA10/1308/5.

●

de zone van achteruitbouw bedraagt 8 meter.●

de minimaal te respecteren bouwlijn ligt op respectievelijk 21 & 29 meter.●

gezien de bouwlijn niet gerespecteerd wordt.●

 

Publiciteit:

geen●

1. 

ONGUNSTIG ADVIES

Onwenselijk omwille van doelstellingen en zorgplichten

Conform artikel 4.3.4. VCRO kan de vergunning worden geweigerd of moeten er voorwaarden opgelegd 
worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het 
aangevraagde onwenselijk is in het licht van de doelstellingen en zorgplichten van het Agentschap.

“Een vergunning kan worden geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies blijkt dat het 
aangevraagde onwenselijk is in het licht van doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden binnen 
andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.”

In casu is de vergunningsaanvraag onwenselijk omwille van volgende doelstellingen en zorgplichten van 
het Agentschap:

Onwenselijkheid omwille van de goede ruimtelijke ordening en toekomstvisie inzake 

wegbeheer en verkeersveiligheid (rooilijn)

1. 
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Onwenselijkheid omwille van de goede ruimtelijke ordening.

In de omgeving werd decennialang toepassing gemaakt van het niet bij KB bekrachtigde rooilijnplan 
AL3/71/69 WA10/1308/5, zodat er een feitelijke rooilijn is ontstaan.  

Deze feitelijke rooilijn bevindt zich op respectievelijk 13 en 21 meter uit de as van de weg.  

Het is van groot belang om deze feitelijke rooilijn te blijven hanteren om de volgende redenen:

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de grond, bestemd voor de openbare weg, te vrijwaren van elk 
extra obstakel voor de toekomstige weginrichting, zodat deze later kan aangepast worden aan de nieuwe 
behoeften en inzichten. Het Agentschap wenst dan ook geen afwijking toe te staan en adviseert daarom 
ongunstig. Gelet op dit ongunstig advies moet de vergunning geweigerd worden.

Onwenselijkheid omwille van de beleidsvisie m.b.t. toekomstige 

infrastructuurprojecten

Het voorstel is onwenselijk omwille van de toekomstvisie inzake wegbeheer. 
Om deze latere weginfrastructuurwerken niet in het gedrang te brengen kan het voorliggende dossier 
niet positief geadviseerd worden.

Op 18 mei 2018 werd een ONGUNSTIG advies verleend voor de plaatsing van een broodautomaat gezien 
deze voorzien werd op het openbaar domein alsook omdat er geen private parking voorzien werd voor 
deze broodautomaat. 

Op 23 augustus 2018 werd een GUNSTIG advies verleend voor de plaatsing van de broodautomaat ter 
hoogte van de perceelsgrens gezien het plan erin voorzag dat deze automaat toegankelijk was via privaat 
domein, met inbegrip van private parkeerplaatsen. Bij de realisatie werd de broodautomaat echter 90° 
gedraaid.  De uitvoering is dus niet conform het toenmalig ontwerp. Het huidig ontwerp voorziet 
opnieuw een automaat die toegankelijk is vanop het openbaar domein en die bovendien tegen de 
perceelsgrens geplaatst zou worden. Dit terwijl er op het terrein voldoende ruimte is om het 
automatenhuisje verder verwijderd van de gewestweg te plaatsen. Het AWV wenst dat de feitelijke 
bouwlijn zoveel als mogelijk gevolgd wordt. Gezien de aanvraag in kwestie een automatenhuisje betreft 
en gezien ruimte tussen de voorgevel en de perceelsgrens stelt het AWV voor dat de constructie in het 
verlengde van de gevellijn geplaatst wordt. Teneinde de visibiliteit te verhogen kan een publiciteitsbord 
vergund worden. Momenteel wordt er geen publiciteitsbord aangevraagd. 

Verder is het ook zo dat het goed gelegen is nabij een terrein dat ingekleurd is als recreatiegebied. 
Afhankelijk van de toekomstige invulling van deze recreatie in combinatie van de bijhorende 
verkeersontwikkeling is het mogelijk dat er bepaalde infrastructuurwerken zullen nodig zijn in het kader 
van de verkeersveiligheid. Geparkeerde wagens belemmeren immers het zicht op het aankomend 
verkeer alsook is de oversteekbaarheid vanuit de Kruisstraat niet optimaal. Concreet is het dus mogelijk 
dat er in de toekomst de parkeerplaatsen verdwijnen. Daarom is het van belang dat men voorziet in 
private parkeerplaatsen.   
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Besluit:

Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer ONGUNSTIG betreffende voorliggende 
aanvraag.

De bouwlijn wordt niet gerespecteerd.●

De mogelijkheid om de bouwlijn te respecteren is er gezien de constructie ook in het verlengde van de 

bestaande gevellijn kan geplaatst worden. Teneinde de visibiliteit te verhogen kan een publiciteitsbord 

vergund worden. Momenteel wordt er geen publiciteitsbord aangevraagd. 

●

 

 

 

Hoogachtend,

Bart Rogolle

AWV districtchef
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AANDACHTSPUNTEN GEWESTWEG

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

ze ten hoogste slechts met één vierde van de breedte van de zone van achteruitbouw voorbij het 

vlak van de voorgevel reiken en ze op een afstand van de aangrenzende eigendommen blijven, gelijk 

aan de grootte van de toegelaten uitsprong;

●

ze geen elementen bevatten die betrekking hebben op de structuur zelf van het gebouw, zoals 

hoofdleidingen voor gas, elektriciteit, water, trapkasten, enz…

●

1. 

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

Verhoogde voetpaden (trottoirs) of bermen 

Tot 3 meter kan er geen uitstek toegelaten worden.  Wanneer de uitstek  zich tussen de 3 meter en 

5 meter boven het voetpad bevindt, mag ze slechts zover voorbij de grens met het openbaar 

domein steken dat ze op 0,5 meter blijft van rand van het voetpad; binnen 20m van een 

lichtengeregeld kruispunt 1m van de rand van het voetpad. Wanneer de uitstek zich op meer dan 

5,5 meter boven het voetpad bevindt, mag ze slechts zover voorbij de grens met het openbaar 

domein steken dat de rand van het voetpad niet overschreden wordt.

●

Niet verhoogde voetpaden en bermen 

Tot 3 meter kan er geen uitstek toegelaten worden.  Wanneer de uitstek zich tussen de 3 meter en 

5,5 meter boven het voetpad bevindt, mag ze max. 0,2 meter voorbij de grens met het openbaar 

domein steken.  Wanneer de uitstek zich op meer dan 5,5 meter boven het voetpad bevindt, mag ze 

slechts zover voorbij de grens met het openbaar domein steken dat ze op 0,5 meter blijft van de 

rand van het voetpad.

●

2. 

Het eigendom wordt volgens de voorgeschreven rooilijn afgesloten.

Indien de afsluiting uit een lage muur bestaat, heeft deze muur een maximum hoogte van 0,75 meter, 
waarop al dan niet een hekwerk komt; de totale hoogte mag 2,25 meter niet overschrijden. Boven 1,50 
meter moet de afsluiting meer open dan gesloten delen vertonen.

Indien de afsluiting uit een groene haag bestaat, wordt deze geplant op 0,50 meter achter de grens van 
het openbaar domein. De haag mag niet meer dan 1,50 meter stamhoogte hebben en moet jaarlijks 

3. 
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vóór 15 april gesnoeid en tot deze hoogte teruggebracht worden.

Lichte afsluitingen (geen muren maar bvb. een afsluiting bestaande uit paal en draad) kunnen geplaatst 
worden op de eigendomsgrens.

De hekken mogen bij het openen niet over het wegdomein draaien.

De afsluitingen aan de wegkruisingen en wegaansluitingen mogen het uitzicht niet benemen boven 0,75 
meter hoogte.

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

4. 

In de zone zoals die volgt uit de toepassing van de teruggelegde rooilijn en in de zone van achteruitbouw 
zoals die aangegeven is in de inlichtingen en beperkingen, mogen geen ondergrondse constructies (zoals 
ondergrondse tanks, …) gemaakt worden. Het is verboden er gemene afsluitingen van meer dan 1,50 
meter hoogte op te richten.

In de eerste 2 meter van de zone van achteruitbouw vanaf de grens van het gewestdomein of van de 
eventuele rooilijn zijn beplantingen toegelaten tot maximum 1,50 meter  hoogte of 0,75 meter hoogte 
ter hoogte van de wegaansluitingen.

In het overige deel van de zone van achteruitbouw mogen de beplantingen niet hoger zijn dan bepaald 
in de gemeentelijke verordeningen.

5. 

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

6. 

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

7. 

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

8. 

De ontworpen werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat ze de afwatering van de weg nooit hinderen.9. 

Alle ingebruiknames en wijzigingen van het openbaar domein (zowel de tijdelijke als de permanente) 
vereisen een aparte vergunning van de wegbeheerder cfr. het besluit van de Vlaamse Regering van 29 
maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor 
de privatieve inname van het openbaar domein van de wegen (en latere wijzigingen).

10. 

AV/316/2022/00903 - OMV_2022120441 - 20/10/2022 pagina 6



Onder tijdelijke wordt oa. verstaan werfbezetting zoals stellingen, containers, opslag van materialen, 
tijdelijke werftoegang, terrassen,…

Onder permanente wordt oa. verstaan inbuizingen, kopmuren, aanvullingen van het openbaar domein, 
afvoerleidingen voor afvalwater en hemelwater, verharden berm …

De uitvoering van de werken is geen last van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken worden 
uitgevoerd door de gemeente/stad of de aanvrager. Indien de werken worden uitgevoerd door de 
aanvrager, dan moet de aanvrager eveneens een toelating hebben van de gemeente/Stad.

De geldigheidsduur van onderhavig advies is beperkt tot twee jaar.11. 

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

12. 

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

13. 

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

14. 

Reliëfwijzigingen

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

zijn aanvullingen met steenpuin verboden.

●

Ingeval het buitentalud van de gracht verhoogd wordt, dient dit talud afgedekt te worden met 

minimum 30 cm teelaarde en ingezaaid te worden.

●

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

15. 

Slopen

De afbraakwerken mogen geen aanleiding geven tot schade aan het openbaar domein. De 

wegaanhorigheden, die beschadigd worden, dienen door de vergunninghouder in hun 

oorspronkelijke toestand hersteld te worden. De verkrijger dient de wegbeheerder minimum 10 

dagen vóór de aanvang der sloopwerken  schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan 

het gewestdomein. Zo hij dit nalaat, wordt er verondersteld dat het gewestdomein zich in perfecte 

staat bevindt.

●

Alle ondergrondse constructies voor de rooilijn worden volledig verwijderd. In de zone van ●

16. 
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achteruitbouw moeten alle constructies worden afgebroken tot op minimum 1 meter onder het peil 

van het aanpalend openbaar domein. In dat geval zullen in de resterende keldervloeren gaten 

gemaakt worden van 0,50 meter x 0,50 meter per 4 m2 oppervlakte.

De overbodige  aansluitingen naar de rioleringen worden gedicht ter hoogte van de grens van het 

openbaar domein.

●

De sloopwerken moeten uitgevoerd worden zonder belemmering noch onderbreking van het 

verkeer, tenzij anders bepaald in de inlichtingen en beperkingen.

●

De aanvullingen dienen te gebeuren met niet vervuilde aanvulgrond en verdicht te worden bij lagen 

van 30 cm. Steenpuin als aanvullingsmateriaal is verboden.

●

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

Publiciteit:

Bij het plaatsen van publiciteit reclame en uithangborden op afzonderlijke constructies in de zone 

van achteruitbouw is het volgende van toepassing:

de totale oppervlakte van de constructie, met inbegrip van de borden (éénzijdig), van één 

vestiging wordt beperkt tot 5 m². De totale hoogte van de constructie (bord inbegrepen) wordt 

beperkt tot 4 meter. De afstand naar de perceelgrens tussen de private eigendommen moet 

minstens 1,5 maal de totale hoogte van de constructie bedragen.

○

het bord en de dragende constructie mogen geen hinder betekenen voor de zichtbaarheid op 

het verkeer van de gewestweg t.h.v. de kruispunten en/of private uitritten.

○

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

●

Omwille van de verkeersveiligheid is het  verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders 

verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die 

van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de 

doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten. Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter 

boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, mogen geen 

lichtweergevende of reflecterende rode, groene of oranje tint hebben.

●

Lichtgevende en verlichte publiciteit mag om veiligheidsredenen de aandacht van de automobilisten ●

17. 
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’s nachts niet te veel afleiden. De cijfers en limietwaarden die in de meeste normen en 

reglementeringen voor de luminescentie van lichtgevende of verlichte publiciteit worden vermeld 

zijn dan ook grotendeels ingegeven om de lichtsignalisatie langs verkeerswegen niet te verstoren. 

VLAREM bepaalt dat, om lichthinder te voorkomen, lichtreclame in intensiteit de openbare 

verlichting niet mag overtreffen.

Vanaf een bepaald nachtelijk uur is het ‘rendement’ van verlichte publiciteit zeer klein gezien het 

beperkte aantal toeschouwers dat nog langskomt of voorbijrijdt. Een volledig doven van publiciteit 

na een bepaald uur (b.v. 22 u) is dan ook het aangewezen middel om de lichtvervuiling te beperken.

●

Om lichtvervuiling te bestrijden en uit veiligheidsoogpunt dient de luminescentie van lichtgevende 

en verlichte publiciteitsborden beperkt te worden tot volgende waarden:

Oppervlakte van het lichtgevend vlak:

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

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

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

○

●

Bovenvermelde waarden gelden voor elke plaats op het voetpad of aan de rand van de weg op een 
hoogte van 1,60 meter (d.w.z. voetpad aan dezelfde zijde van de weg als het publiciteitsbord of aan de 
overzijde van de weg) en voor elke plaats in een vensteropening van een woning.

De vermelde luminescentiewaarden hebben betrekking op metingen uitgevoerd met een gekalibreerde 
luminescentiemeter, die nauwkeurig aan de ooggevoeligheidskromme is aangepast (norm CIE 698). 
Voor elke meting moet de openingshoek aangepast worden naargelang het te meten detail van het 
reclamebord.

Indien een publiciteitsbord verlicht wordt met een gerichte lichtbron (projector, spot) dan moet 

deze lichtbron het publiciteitsbord beschijnen van boven naar onder; de lichtbron mag alleen het 

oppervlak van het publiciteitsbord verlichten, m.a.w.: er mag geen rechtstreekse opwaartse, 

zijwaartse, achterwaartse of neerwaartse (onder het publiciteitsbord) uitstraling zijn door de 

lichtbron.

●

De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaams Gewest als tegenover derden aansprakelijk 

voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen, het gebrek aan onderhoud of het bestaan van de 

vergunde borden.

●
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