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OMGEVING 

Verlenen toestemming voor het rooien van een hoogstamboom omwille van acuut gevaar 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige 

handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (vrijstellingsbesluit); 

Gelet op de vraag van 23 februari 2022 om een hoogstamboom te rooien op het perceel van de woning 

gelegen in de Lammekensknokstraat 60A te Ingelmunster, omwille van acuut gevaar; 

Overwegende dat voor het rooien van deze hoogstamboom in normale omstandigheden een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet aangevraagd worden omdat deze hoogstam 
zich bevindt op het perceel van de huiskavel maar op meer dan 15 m van een vergunde woning of vergund 

bedrijfsgebouw; 

Gelet op de stormen van de afgelopen dagen waardoor wortelbreuk is opgetreden en de boom niet 
langer stabiel is en dreigt om te vallen op de percelen van de aanpalenden; dat artikel 6.1.2° van het 

vrijstellingsbesluit bepaalt dat geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is voor 
het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar 

en na voorafgaandelijke instemming van de burgemeester;  

Overwegende dat het aangewezen is om na het rooien van de hoogstamboom nieuwe groenaanplant te 

voorzien onder de vorm van een nieuwe hoogstamboom of hoogopgaande struikbeplanting van inheemse 

soorten; 

BESLUIT:  

Artikel 1 -  Het rooien van de hoogstamboom met wortelbreuk op het perceel gelegen in de 

Lammekensknokstraat 60A te Ingelmunster omwille van acuut gevaar, wordt toegestaan. 

Artikel 2 - Ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen wordt compenserend groen aangeplant onder de 

vorm van een nieuwe hoogstamboom of hoogopgaande struikbeplanting van inheemse soorten. 

Ingelmunster, 

De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 


