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Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Zitting van 18 maart 2021

DOSSIERGEGEVENS

Referentie omgevingsloket: 2020091515
Referentie provincie: OMBER-2020-1016

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de functiewijziging van een 
eengezinswoning naar opslagplaats voor een winkel en stalling voor fietsen van 
personeel, op een terrein gelegen te Nederrij 78, 2200 Herentals, met kadastrale 
omschrijving afdeling 2, sectie G, nr. 7 Y 5 door: 

 Dameskleding Wellens, Nederrij 94, 2200 Herentals, vertegenwoordigd in de 
beroepsprocedure door Yves Loix en Fatema Hosseini (advocaat), Borsbeeksebrug 36, 
2600 Berchem (Antwerpen)

 
Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 16 november 2020 
een weigering afgeleverd.

Tegen dat besluit werd op 29 december 2020 door de aanvrager een beroep ingediend 
bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 27 januari 2021.

Het beroep moet worden behandeld volgens de vereenvoudigde procedure.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 27 AUGUSTUS 2020 

De vergunningsaanvraag omvat:

 stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het regulariseren van de wijziging van de hoofdfunctie van het pand 
Nederrij 78 van wonen naar detailhandel.

Op de gelijkvloerse verdieping wordt de bestaande garage deels gebruikt als 
fietsenstalling voor het personeel van de kledingwinkel Wellens (Nederrij 92) en deels als 
opslag voor etalagemateriaal. Het overige gedeelte van de eengezinswoning zal ook 
worden gebruikt als opslagruimte van etalagemateriaal voor de kledingzaak.

DIENST OMGEVINGSBEROEPEN
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
03 240 57 33
omgevingsberoepen@provincieantwerpen.be
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Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag werd gedaan geheel voor onbepaalde duur.

Er werd geen fasering aangevraagd. 

GEKENDE HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

• Stedenbouwkundige vergunning (OS) 2007/00273: De uitbreiding van een winkel + 
magazijn – vergund met voorwaarden

BESTREDEN BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning 
geweigerd.

De motivering luidt (samengevat) als volgt: 

 Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
en maakt de inhoud ervan tot zijn eigen motivering wat betreft de argumenten om 
een ongunstig advies te verlenen over het verdwijnen van de woonfunctie uit het 
gebouw.

 Het college kan wel positief zijn over een gedeeltelijke functiewijziging in het gebouw. 
Gecombineerd met een autostaanplaats en fietsenberging voor een wooneenheid in dit 
gebouw, op de gelijkvloerse verdieping, zou voor het college wel een fietsenberging 
voor het personeel van de handelszaak kunnen worden ingericht op deze locatie. Het 
veiligheidsgevoel betreft een subjectieve waarneming en is hierdoor moeilijk te 
bewijzen.

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP

BEROEPER

Het beroepschrift luidt (samengevat) als volgt:

 De woning heeft naast de inkomhal een zeer ruime garage aan de straat. De 
leefruimten zijn op geen enkele wijze verbonden met de straat en het straatbeeld. Er 
wordt geen wijziging naar levendigheid en appreciatie in negatieve zin doorgevoerd. 
Door de garage te gebruiken als fietsenstalling voor personeel zal er net een hoger 
gebruik zijn.

 De gevraagde functie is inpasbaar. In het straatbeeld zijn andere functies dan wonen 
waarneembaar. De omgeving is niet louter residentieel.

 Dat er geen fysieke link met de winkel is, zal het gebouw niet als een leegstaande 
woning doen uitstralen.

 Er bestaat geen toetsing waarbij opslag pas voor vergunning in aanmerking komt 
wanneer andere ruimtes allen benut zijn. Aanvrager heeft een duidelijke nood aan 
bijkomende opslag en fietsenstalling.
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 De afwerking van de gevel betreft de bestaande en vergunde toestand. Er worden 
geen wijzigingen aan het gebouw voorzien, enkel een functiewijziging.

De aanvullende nota van beroeper van 2 maart 2021 luidt bijkomend (samengevat) 
als volgt: 

• Aanvrager is eigenaar is eigenaar van/heeft rechten op de percelen met huisnummer 
74 tot 94. Voor het geheel van de gebouwen werden meerdere vergunningen 
aangevraagd. Bij de aanvraag van 2005 werd een algemene structuurschets 
toegevoegd om te verduidelijken welke de toekomstvisie van beroeper was. Sinds de 
aankoop van het pand Nederrij 78 in 2005 wordt het gebruikt als stockage van 
etalagematerialen voor de winkel die voorheen in de kruipkelder van de winkel werden 
gestockeerd.

• Vermeend gebrek aan levendigheid en verwevenheid: Het aangevraagde betreft de 
regularisatie van een toestand die reeds sedert 2005 ter plaatse aanwezig is. De 
bestaande toestand is de toestand zoals deze zich de facto voordoet en niet zoals deze 
zich theoretisch, op basis van verleende vergunningen, voordoet. Sedert 16 jaar is er 
geen bewoning of levendigheid meer aanwezig.

• Noodzaak aan opslag op deze locatie: Het betreft de opslag van etalagematerialen die 
niet dagelijks noodzakelijk zijn. De bestaande winkeloppervlakte met magazijn is te 
klein om deze materialen in op te slaan. De garage wordt gebruikt om fietsen te 
stallen van personeelsleden (5 plaatsen). Daarnaast maken ook 3 bewoners van 
appartementen boven de winkelruimte gebruik van deze mogelijkheid, buiten de 
openingsuren van de winkel. Een fietsenstalling oprichten op het terrein is niet 
realistisch en zal ten koste gaan van groen of parkeerplaatsen. Het hele terrein is 
ingericht met winkel en parking. De bijkomende opslagruimte alsmede fietsenstalling 
is noodzakelijk omwille van ruimtegebrek. De winkelruimte en het magazijn is 
maximaal ingevuld.

• Ruimtegebruik: Het is de bedoeling om in de toekomst een aanvraag in te dienen om 
het pand te renoveren (verwijzing naar visie van 2005). De aanvraag is een 
tussenstap naar aanleiding van de leegstandsheffing waarmee de aanvrager wordt 
geconfronteerd. In de praktijk zal er zich geen enkele wijziging voordoen en zal er dan 
ook geen negatieve impact zijn op het straatbeeld. De aanvrager laat het pand niet 
verkommeren: de garagepoort werd vernieuwd en de isolerende bekleding aan de 
rechterzijgevel van het pand werd recent nog vernieuwd.

• Impact op het straatbeeld: Er worden geen wijzigingen aan het pand aangebracht, ook 
niet aan de afwerking van de zijgevel. Het straatbeeld blijft ongewijzigd. Het is niet 
mogelijk om de bestaande winkelruimte uit te breiden dan wel te verbinden met dit 
pand. Enerzijds is de maximale oppervlakte van de winkelruimte beperkt tot 2.000m². 
Anderzijds zou een en ander wellicht om redenen van brandveiligheid niet toegestaan 
zijn.

• Vermeende hinder voor de omgeving: De gevraagde functie is reeds 16 jaar aanwezig. 
Nooit werd enige klacht ontvangen, of was op enige wijze sprake van overlast. 

ADVIEZEN1

College van burgemeester en schepenen

1 De wijze waarop wordt omgegaan met de adviezen van de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en 
de provinciale omgevingsambtenaar of POVC, lees je verder onder ‘Beoordeling’.
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Tijdens de beroepsprocedure: ongunstig advies ontvangen op 25 februari 2021.

Het advies luidt (samengevat) als volgt: 

 Bevestiging standpunt bestreden beslissing.
 Bijkomende argumenten:
 De fietsenstalling zal enkel overdag tijdens de openingsuren van het handelspand 

gebruikt worden en ’s avonds en ’s nachts volledig leeg zijn. Veel levendigheid gaat 
hiervan niet uit. Het verdwijnen van de woonfunctie en het invullen van een hele 
verdieping met een opslagfunctie wordt niet als kwalitatief beschouwd in het 
straatbeeld en zal een precedent betekenen in de stadskern. 

 Bij een functie anders dan wonen wordt dit op de verdieping steeds gecombineerd met 
een woonfunctie. 

 De functie opslag moet onmiddellijk bij een handelspand behoren en op een 
kwalitatieve manier geïntegreerd worden.

Gemeentelijke omgevingsambtenaar

Verslag eerste aanleg: ongunstig advies.

Het verslag luidt (samengevat) als volgt: 

 De aanvraag is in strijd met de goede ruimtelijke ordening en meer bepaald met 
artikel 4.3.1 §1 1° d) en §2 van de VCRO. De aanvraag is daardoor ook in strijd met 
het geldende PRUP 'Afbakeningslijn', waarin als voorschrift is opgenomen dat 
bepalingen uit de VCRO dienen nageleefd te worden.

 De gevraagde wijziging van functie wonen naar louter een functie voor opslag van 
etalagemateriaal en een fietsenstalling past niet dadelijk in deze omgeving. Door deze 
functie verdwijnt de levendigheid volledig uit dit gebouw en uit deze omgeving.

 De voorliggende woning vertoont in het straatbeeld op geen enkele wijze enige 
samenhang met het betrokken handelspand. Hierdoor zal dit gebouw eerder als 
leegstaande woning worden ervaren in deze straat dan als opslagruimte.

 Er wordt in het dossier niet verantwoord waarom deze opslagfunctie niet elders 
binnenin het nabijgelegen handelspand kan worden ondergebracht. De fietsenstalling 
kan bovendien elders op het terrein opgericht worden.

 Met deze functiewijziging wordt voorgesteld om vooraan een fietsenstalling in te 
richten in de garage. Deze functie kan ook elders op het terrein van het betrokken 
handelspand worden opgericht. Het is dus helemaal niet duidelijk hoeveel fietsen hier 
effectief gestald zullen kunnen worden in deze ruimte. Volgens de afmetingen zouden 
ongeveer 4 tot 5 fietsen gestald kunnen worden, maar alles hangt af van de 
noodzakelijke doorgang om de opslagruimte te kunnen bereiken. Dit aantal fietsen 
lijkt trouwens weinig voor een dergelijk groot handelspand. Een motivatie voor de 
fietsenstalling ontbreekt.

 In deze stedelijk omgeving is het niet te verantwoorden om geen woonfunctie in het 
gebouw te behouden. Bovendien staat de voorliggende woning niet tegen het 
handelspand waarvoor het gebruikt zal worden en vormt het ook visueel geen geheel 
hiermee. Dit heeft een negatieve impact op het straatbeeld. De opslagfunctie dient 
daarom in het handelspand ondergebracht te worden en kan dit niet in deze woning 
worden toegelaten. Het bestaande handelspand moet geoptimaliseerd worden in 
gebruik. Het ontwerp getuigt niet van zuinig ruimtegebruik. In het voorliggende pand 
moet een woonfunctie behouden worden.

 De voorgestelde functiewijziging heeft een invloed op de beeldkwaliteit van de straat. 
Doordat de hoofdfunctie van wonen naar opslag wijzigt, verdwijnt de levendigheid uit 
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het pand. Omdat het handelspand niet tot tegen deze woning staat, en er ook visueel 
een geheel mee vormt, is de samenhang in het straatbeeld niet vast te stellen en zal 
voorliggend pand nog meer als leegstaande woning worden ervaren. Dit moet 
vermeden worden in dit straatbeeld. De afwerking van de zijgevel van de woning 
wordt ook betreurd. Deze biedt geen meerwaarde voor het straatbeeld langs de 
doorrit.

 In de onmiddellijke omgeving staan wel enige gebouwen die opgenomen zijn in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. De nieuwe functie doet afbreuk aan deze 
waardevolle omgeving.

 De werken brengen het goede nabuurschap mogelijk in het gedrang. Doordat de 
functie louter opslag wordt, zal dit voor de woningen en de straat geen sociale 
controle meer bieden en het veiligheidsgevoel hier afnemen.

Brandweerzone Kempen

Tijdens eerste aanleg: voorwaardelijk gunstig advies ontvangen op 14 oktober 2020.

Het advies luidt (samengevat) als volgt:

• Het gebouw wordt niet langer gebruikt voor bewoning maar is eerder te beschouwen 
als een arbeidsplaats. Er mag ook geen publiek worden toegelaten. Vooral de regels 
van ARAB & CODEX dienen dus opgevolgd.

• De basisnormen zijn niet van toepassing gezien de ouderdom van het gebouw.
• Facultatief kan men een automatische branddetectie aanbrengen en koppelen aan het 

hoofdgebouw, mogelijk is er redelijk wat brandbelasting aanwezig. Indien er 
elektrische fietsen worden opgeladen is dit nog meer aan te raden.

Provinciale omgevingsambtenaar

Verslag beroepsprocedure (10 maart 2021): ongunstig. 

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 16 maart 2021 werden volgende personen gehoord door de deputatie: 

 Favril Gerald, aanvrager;
 Nele Ansoms, advocaat namens aanvrager;
 Yves Loix, advocaat namens aanvrager;
 Sus Lathouwers, architect namens aanvrager.

BEOORDELINGSKADER

De vergunningsaanvraag werd in haar totaliteit onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 
2014 betreffende de Omgevingsvergunning (OVD), het decreet houdende Algemene 
Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), 
het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (DIHB), het decreet Natuurbehoud, en hun 
uitvoeringsbesluiten2.

2 De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. De vergunningsaanvraag wordt beoordeeld onder 
voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed, en houdt derhalve geen 
enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens art. 144 van de 
Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals het hebben van bouwrecht, erfdienstbaarheden, …, 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.
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INHOUDELIJKE BEOORDELING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.

Het project is volgens het gewestplan  Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, 
gelegen in woongebieden.

Volgende voorschriften zijn van toepassing: 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor 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.

De aanvraag voorziet een functiewijziging van wonen naar handel in functie van opslag 
van etalagemateriaal voor een kledingwinkel.

Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het project is volgens het PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals – PRUP 
Stedelijk woongebied, goedgekeurd op 27 september 2018, gelegen binnen de 
afbakeningslijn. 

De aanvraag is niet gelegen binnen een deelplangebied waarvoor specifieke voorschriften 
gelden. De gewestplanbestemming is van toepassing.

Het project dient niet getoetst te worden aan de voorschriften van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. 

De aanvraag voorziet geen bijkomende dakoppervlakte of uitbreiding van verhardingen.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake weekendverblijven, 
toegankelijkheid en wegen voor voetgangersverkeer zijn niet van toepassing op 
voorliggende aanvraag.

WEGENIS

De aanvraag is gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het 
ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
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FUNCTIE

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van 
functionele inpasbaarheid.

Het pand is gekend als eengezinswoning en heeft als hoofdfunctie wonen. De aanvrager 
heeft het pand in 2005 gekocht en gebruikt het sindsdien als opslagplaats voor 
etalagematerialen horend bij de winkel van de aanvrager en als fietsenstallingsplaats 
voor het personeel van de winkel. Het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw is 
vergunningsplichtig. De aanvrager heeft in 2005 nagelaten de nodige vergunning aan te 
vragen en wenst met huidige aanvraag de bestaande toestand te regulariseren naar 
aanleiding van de opname van het pand op het leegstandsregister waardoor de 
aanvrager hiervoor een jaarlijkse belasting is verschuldigd.

De functie van een gebouw dient verenigbaar te zijn met de omgeving. Het gebouw is 
gelegen langsheen de Nederrij aan de rand van het centrum van Herentals. Het betreft 
een straat met naast een woonfunctie (zowel een- als meergezinswoningen) nog andere 
verscheidene functies (handel, dienstverlening, kantoor, vrije beroepen).

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is. De functie detailhandel is dus principieel inpasbaar in de omgeving. 
Echter worden de niet- woonfuncties die aanwezig zijn in het straatbeeld allen 
gecombineerd met een woonfunctie zoals ook duidelijk blijkt uit onderstaande foto’s 
(bron: google streetview).

   
Nederrij 60-62         Nederrij 48

   
Nederrij 117-119                                                         Nederrij 34-36

Ook het pand waar de winkel van de aanvrager is in gevestigd zijn woongelegenheden 
aanwezig op de verdieping.
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De aanvraag voorziet het volledig omvormen van de woning naar de functie 
opslagruimte. Het gebouw louter gebruiken als stockageruimte zonder enige woonfunctie 
of handelsactiviteit is bijgevolg niet in overeenstemming met de waarneembare functies 
in de onmiddellijke omgeving.

De aanvrager heeft naast de woning van de aanvraag ook de panden tussen de aanvraag 
en de winkel (witte gebouw links) in eigendom. Rechts van de aanvraag bevindt zich de 
uitrit van de parking van de winkel. Het is de bedoeling om het geheel op te waarderen. 
Om deze ruimere ontwikkeling te realiseren heeft de aanvrager tijdens de hoorzitting 
gevraagd om een vergunning te verlenen die beperkt is in de tijd. De deputatie gaat 
hiermee akkoord en verleent een vergunning voor 5 jaar.

SCHAAL, RUIMTEGEBRUIK, BOUWDICHTHEID, VISUEEL-VORMELIJK

De schaal van het gebouw en de visueel-vormelijke elementen worden niet gewijzigd.

De woongelegenheid is verdwenen en de beschikbare ruimte wordt gebruikt voor het 
stallen van etalagemateriaal en voor fietsen. 

De aanvraag is gelegen in het kleinstedelijk gebied van Herentals. In deze zone wordt er 
gestreefd naar een woondichtheid van minimaal 25 wooneenheden per ha. Gezien de 
ligging van het perceel nabij het centrum van Herentals is het wenselijk om de 
woonfunctie te behouden. Binnen een woongebied in het kleinstedelijk gebied dient 
eerder ingezet te worden op woonverdichting.

MOBILITEIT

De aanvraag brengt de verkeersveiligheid en –doorstroming niet in het gedrang. 

Er wordt in de inpandige garage fietsstalplaatsen voorzien voor de werknemers van de 
winkel.

De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit in de omgeving.
 
VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Uit het advies van de brandweer blijkt dat het aangevraagde mits voorwaarden in 
overeenstemming is met de wetgeving op de brandveiligheid. 

Het advies van de brandweer dient strikt nageleefd te worden. 

HINDER OMWONENDEN

De aanvraag zal geen hinder veroorzaken voor de aanpalende panden.

Gemeenschappelijke muur

De aanvraag heeft geen betrekking op het oprichten, uitbreiden of afbreken van 
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. 
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WATER

Het project ligt niet in signaalgebied of in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig 
gebied. 

Het project heeft geen invloed op de hoeveelheid of de snelheid van de afvoer van water 
via het perceel. 

Het project voorziet niet in de toename van het verharde (dak)oppervlakte zodat de 
infiltratie van het hemelwater niet wordt beperkt.

De aanvraag voorziet niet in een ondergrondse constructie. Het 
grondwaterstromingspatroon zal niet beïnvloed worden. 

Er wordt geen bemaling aangevraagd. 

Het project voorziet niet in een grondwaterwinning, een lozing op het 
oppervlaktewater/grondwater of in het gebruik van of in de opslag van bodemvreemd 
materiaal.

BODEM

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het bodemreliëf.

ERFGOED, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

De aanvraag heeft geen betrekking op beschermd erfgoed naam.

Er diende geen archeologienota opgemaakt te worden. 

De aanvraag brengt de aanwezige cultuurhistorische aspecten in de omgeving niet in het 
gedrang.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.)

Er hoeft geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.

Het project valt niet onder bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 10 december 2014 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage (project-m.e.r.-besluit).

De opmaak van een m.e.r.-screeningsnota is niet vereist.

BEOORDELING DUUR, VOORWAARDEN EN LASTEN3

Er wordt voorgesteld om een bepaalde duur op te leggen: 5 jaar

Dit is mogelijk want het het gebeurt op verzoek van de vergunningsaanvrager.

Er worden geen voorwaarden of lasten opgelegd.

3 Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien 
van de bevoegde overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd.



10
OMBER-2020-1016

BESLUIT

Artikel 1 Beslissing

Het beroep nummer OMBER-2020-1016 werd ingesteld door Dameskleding Wellens, 
aanvrager, tegen de weigering afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van Herentals op 16 november 2020, voor de functiewijziging van een 
eengezinswoning naar opslagplaats voor een winkel en stalling voor fietsen van 
personeel.

De vergunning wordt verleend volgens de voorgebrachte plannen en voor een beperkte 
duur van 5 jaar.

Artikel 2 Kennisgeving en aanplakking

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing wordt gelijktijdig en per beveiligde zending 
bezorgd aan de indiener van het beroep en aan de vergunningsaanvrager. Een afschrift 
van de uitdrukkelijke beslissing wordt tevens bezorgd aan personen en instanties 
vermeld in artikel 62 van het omgevingsvergunningsbesluit, voor zover zij zelf niet de 
indiener van het beroep zijn.

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, of dat de vergunning 
werd geweigerd nadat de gewone procedure doorlopen is, wordt door de aanvrager 
gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de 
vergunningsaanvraag betrekking heeft (artikel 59 van het 
Omgevingsvergunningsbesluit). De aanplakking gebeurt uiterlijk 10 dagen na de datum 
waarop hij de beslissing heeft ontvangen.

De gemeente of de stad stelt de tekst voor deze mededeling ter beschikking (artikel 57 
van het Omgevingsvergunningsbesluit).

De aanvrager brengt de gemeente of de stad onmiddellijk op de hoogte van de 
startdatum van de aanplakking en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de 
laatste dag van de periode van 30 dagen. De aanvrager voert deze data ook in het 
omgevingsloket in (artikel 59 omgevingsvergunningsbesluit).

De gemeente of de stad vervult de overige bekendmakingsvereisten conform titel 3, 
hoofdstuk 9, afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit, zoals de terinzagelegging 
en de publicatie ervan.

Artikel 3 Start vergunningsduur

De aanvrager mag van een vergunning, afgegeven door de deputatie, gebruikmaken 
vanaf de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve 
aanleg.

De vergunninghouder brengt de gemeente, bij voorkeur via het Vlaams Omgevingsloket, 
op de hoogte van de startdatum van de vergunde werken of handelingen. Na afloop van 
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de vergunde werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de 
einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

De termijn waarna de omgevingsvergunning vervalt, staat beschreven in art. 99, 100 en 
101 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning, of in art. 
102 en 103 ingeval het om een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gaat.

Artikel 5 Beroepsmogelijkheid

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de 
melding heeft verricht;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of 
bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie 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.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige 
vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het georganiseerd 
administratief beroep bij de deputatie wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben 
verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, 
behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn 
van vijfenveertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de 
beslissing betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het 
Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 
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Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Contactgegevens van de Raad:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
Ellips-gebouw
Koning Albert II – laan 35 bus 81
1030 Brussel

Antwerpen, in zitting van 18 maart 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw 
Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny 
Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Referentie omgevingsloket : OMV_2020091515 
 

Door Dameskleding Wellens, vertegenwoordigd door de heer André Van Laer werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over de functiewijziging van een eengezinswoning naar opslagplaats voor een winkel en stalling voor fietsen van 

personeel. De aanvraag heeft als adres Nederrij 78 te 2200 Herentals en met als kadastrale omschrijving Afdeling 13302, sectie G, perceel 

7Y5. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning op 16 november 2020 geweigerd. Tegen deze beslissing van 

het college werd beroep ingediend bij de deputatie. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 18 maart 2021 beslist de omgevingsvergunning te verlenen volgens de voorgebrachte 

plannen en voor een beperkte duur van 5 jaar. 

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.  

Opgelet! Maak voor inzage een afspraak! U kan dit doen via onze gemeentelijke website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

 

Beroepsprocedure 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met 

rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van 

een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. 

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:    

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Ellips-gebouw 

Koning Albert II-laan 35, bus 81 

1030 Brussel 

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de eerste dag na de startdatum van 

aanplakking.  

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie  aan: 

• de vergunningsaanvrager, het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals – Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals 

• de deputatie van de Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen 

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en 

een e-mailadres; 

2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder; 

3. het voorwerp van het beroep; 

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5. een inventaris van de overtuigingsstukken. 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier 

van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige 

Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 

 

STARTDATUM AANPLAKKING: ……../……../…….. 
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