
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Omgevingsberoepen

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Op 27 februari 2020 beslist de deputatie het volgende:

Het beroep nummer OMBER-2019-0764 werd ingesteld door Hegicon (aanvrager), tegen de 
weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van Herentals op 
26 augustus 2019, voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 
2 appartementsgebouwen, carports en een fietsenberging met bijhorende verhardingen.

Geen vergunning wordt verleend.

De deputatie sluit zich aan bij het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en maakt de 
inhoud ervan tot haar eigen motivering.

DOSSIERGEGEVENS

Referentie provincie: OMBER-2019-0764
Referentie omgevingsloket: 2019047958

Hegicon met als adres Harald Helsen, Heeredreef 26, 2222 Wiekevorst, heeft een 
vergunningsaanvraag ingediend voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 
appartementsgebouwen, carports en een fietsenberging met bijhorende verhardingen, op een 
terrein gelegen te Herentals,  Fraikinstraat 27/Fraikinstraat 29, met kadastrale omschrijving afdeling 
1, sectie F, nrs. 128 D 0, 136 E 2, 131 G 0, 136 V 2. 

Het college van burgemeester en schepenen van Herentals heeft op 26 augustus 2019 de 
vergunning geweigerd.

Tegen dat besluit heeft de aanvrager op 1 oktober 2019 een beroep bij de deputatie van de 
provincie Antwerpen ingesteld.

De beroeper wordt vertegenwoordigd door Koen Daniels, CDRO, Winkelomseheide 233/2, 2440 
Geel.

Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 30 oktober 2019.

Het beroep moet worden behandeld volgens de gewone procedure zonder POVC.

OMSCHRIJVING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAAG ZOALS INITIEEL INGEDIEND OP 15 APRIL 2014

De vergunningsaanvraag omvat louter stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

Het project omvat het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 
2 appartementsgebouwen, carports en een fietsenberging met bijhorende verhardingen.

De te slopen bebouwing bestaat uit een garage aan de zijde van de Goudbloemstraat en een 
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apotheek met woning en een handelspand met schrijnwerkerij en woning aan de zijde van de 
Fraikinstraat.

Langs de Fraikinstraat wordt over de gehele breedte een gebouw opgericht met een nokhoogte van 
13,50 m, een kroonlijsthoogte van 9m, een dakhelling van 45°. De bouwdiepte meet 17 m op het 
gelijkvloers en 13 m op de verdiepingen. Er zullen 7 wooneenheden en een doorrit worden voorzien 
in dit gebouw.

Langs de Goudbloemstraat wordt een gebouw opgericht met een diepte van 15 m en een hoogte van 
8,90 m onder plat dak. Hierin worden 2 appartementen en een overdekte autostaanplaats 
ondergebracht.

In het binnengebied tussen beide gebouwen worden 8 carports, een fietsenberging en een 
verharding om deze constructies te bereiken voorzien. Rondom de verharding worden groenzones 
voorzien met een breedte van ongeveer 3 m tot 5 m.

OMSCHRIJVING VAN DE WIJZIGING VAN DE VERGUNNINGSAANVRAAG DOOR DE 
AANVRAGER TIJDENS DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG

De aanvrager wijzigde tijdens de procedure in eerste aanleg zijn vergunningsaanvraag op 1 
juli 2019 als volgt: 

Er zijn geen constructieve wijzigingen doorgevoerd, er is enkel een lichte, niet-dragende 
brandwerende wandconstructie achter de liftdeur toegevoegd.

HISTORIEK

RELEVANTE VERGUNNINGEN/AANVRAGEN

1960: stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een winkelpui 
1964: stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van winkelpui
2015: VLAREM melding klasse 3: aktename voor het vervaardigen en verkoop van artikelen in hout 

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: 

 te weinig onbebouwde/onverharde oppervlakte;
 wagens moeten ondergronds gestald worden;
 het beeld vanop aanpalende terreinen en vanuit de eigen wooneenheden naar dit binnengebied 

wordt bepaald door verhardingen en gebouwen;
 woonverdichting (91WE/ha) is te hoog;
 carports zijn te klein voor auto, 2 afvalbakken en fiets;
 project moedigt fietsgebruik niet aan;
 oppervlakte bijgebouw is te groot (154 m² i.p.v. max. 75 m²);
 door inrit verdwijnt 8 m nuttige ruimte voor openbare parkeerplaatsen (zou minder zijn, indien 

langs links wordt voorzien). Parkeerdruk is nu reeds zeer hoog;
 de aanhangende terrassen 2de verdieping minstens beperken tot max. 2 m vanaf de achtergevel;
 afstand terras vooraan in de Goudbloemstraat tot de perceelgrens is te beperkt.

ARGUMENTATIE BEROEP
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BEROEPER

Het beroepschrift van Hegicon (aanvrager) luidt (samengevat) als volgt:

De aanvraag is verenigbaar met de gewestplanbestemming 'woongebied'.

De aanvrager betwist dat het project een grote impact zal genereren door de inplanting van de inrit. 
Echter is de inrit slechts 2,93 m breed en is het onbegrijpelijk dat het CBS stelt dat 8 m van het 
openbaar domein niet langer kan worden benut. De verplaatsing van de inrit zal geen bijkomende 
parkeerplaats genereren.

De voetafdruk van het aangevraagde is niet groter dan die van de aanwezige bebouwing, waarbij 
het rechtse perceel nagenoeg volledig verhard is.

Het project heeft een vergelijkbare impact als het recht tegenoverliggende project 
(meergezinswoning). Bij dat project werd amper groen gerealiseerd. Voorliggende aanvraag voorziet 
echter wel groen.

Ondergronds parkeren heeft risico's t.o.v. aanpalende bebouwing (schoeiingswerken) en verbeterd 
de groenstructuur van het perceel niet. Immers is het evenmin mogelijk om hoogstammig groen te 
voorzien.

In de omgeving komen meerdere percelen voor waar de bebouwing in de tuinzone meer bedraagt 
dan 10% van de perceelsoppervlakte. Evenmin is deze 10%-regel ergens verordenend vastgelegd.

De terrassen overschrijden geen wettelijk vastgelegde normen.

Het beeld op de projectsite zal bestaan uit een ruim aandeel bijgebouwen, maar dat is in de 
bestaande toestand ook reeds het geval. Verder is de aanvrager bereid om de carports te voorzien 
van groendaken (waar er geen zonnepanelen zullen worden voorzien).

De aanvraag voldoet aan alle minimumeisen inzake woonkwaliteit.

De aanvrager is bereid het (inpandig) terras langs de Goudbloemstraat aan te passen zodat een 
afstand van 0,60 m tot de perceelsgrens wordt gerespecteerd. Dit omvat een beperkte 
planaanpassing.

ADVIEZEN1

ADVIESINSTANTIES

Telenet

Eerste aanleg (ontvangen op 14 mei 2019): gunstig

Fluvius

Eerste aanleg (ontvangen op 24 mei 2019): gunstig

Brandweerzone Kempen

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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Eerste aanleg (ontvangen op 29 mei 2019): ongunstig

De belangrijkste tekortkomingen zijn de volgende: 

 Bijlage 2/1 art. 6.1 liften en goederenliften - Art. 6.1.2.1: 

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 zelfsluitende draaideur EI1 
30, bediend door een branddetectie-installatie die minstens het volgende omvat: 
o een rookdetectie in de liftschacht 
o een rookdetectie in het compartiment in de omgeving van de toegangsdeur van het sas. 
o Opmerking: bovenstaande is van toepassing op het gebouw in Fraikinstraat 

(dakverdieping).

Eerste aanleg (ontvangen op 12 juli 2019): voorwaardelijk gunstig

Naar aanleiding van het eerdere ongunstige advies van de brandweerzone bracht de aanvrager op 1 
juli 2019 aangepaste plannen bij. 

Er werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht door de brandweerzone Kempen.

Toegankelijk Vlaanderen (Inter)

Eerste aanleg (ontvangen op 14 juni 2019): voorwaardelijk gunstig.

Pidpa Riolering

Eerste aanleg (ontvangen op 23 juli 2019): gunstig.

GEMEENTE

College van burgemeester en schepenen 

In beroep (ontvangen op 12 december 2019): ongunstig

Het advies luidt (samengevat) als volgt:

Het college beslist om haar standpunt van 26 augustus 2019 tot weigering van de 
omgevingsvergunning te behouden.

OPENBAAR ONDERZOEK EN KENNISGEVING2

In eerste aanleg is een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 mei 2019 tot en met 21 
juni 2019. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ontvangen. 

HOREN VAN DE PARTIJEN

Op 28 januari 2020 werden volgende partijen gehoord door de deputatie:

 Dave Gielens (aanvrager)
 Koen Daniëls (adviseur van de aanvrager)

2 Om te voldoen aan de haar opgelegde motiveringsplicht, is de deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een beroep, er 
niet toe gehouden alle standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens de voorafgaande administratieve procedure 
werden geformuleerd, te beantwoorden. Het volstaat aan te geven welke redenen haar beslissing verantwoorden. De wijze 
waarop omgegaan werd met de standpunten, opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek, lees je 
verder onder ‘Beoordeling’.
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Volgende stukken werden tijdens de hoorzitting bijgebracht:

 Foto’s van de omgeving
 Aangepast inplantingsplan

BEOORDELING

Deze 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 uitvoeringsbesluiten3.

BEOORDELING PROCEDURE 

Wijziging aan de vergunningsaanvraag in beroep

De aanvrager wijzigde zijn vergunningsaanvraag in beroep op 1 juli 2019 zonder dat een 
nieuw openbaar onderzoek vereist is. 

In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. Het openbaar 
onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist omdat aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede 
ruimtelijke ordening
2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en 
bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend, (meer bepaald aan het advies van de 
brandweer)
3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee

Onderstaande beoordeling houdt wel rekening met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag, 
deze omvatten echter geen constructieve aanpassingen. 

INHOUDELIJKE BEOORDELING

 Gewestplan : gewestplan 17: Herentals-Mol
 Gewestplan bestemming : woongebieden
 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan : Stedelijk woongebied - zone voor stedelijkwoongebied - 

stedelijk woongebied in het centrum: 27 september 2018
 BPA : Gedempte Vaart - deel 1
 Rooilijnplan : Buurtweg (Chemin nr. 1) 1841 (Fraikinstraat) en Blijdenberg-Goudbloemstraat 

(KB16.6.1880) voor Goudbloemstraat
 Verordening(en):

 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid: 5 juni 2009
 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater: 5 juli 2013

 Water : geen overstromingsgevoelig gebied

3 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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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften.

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

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

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 in 2 meergezinswoningen en aanhorigheden en zijn dan ook in 
overeenstemming met de gewestplanbestemmingsbepalingen.

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

Het project is volgens het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’, goedgekeurd op 27 
september 2018, gelegen in binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied en binnen de 
bestemming ‘stedelijk woongebied in het centrum’.

De aanvraag voorziet het oprichten van 2 meergezinswoningen en past daarmee binnen een 
kleinstedelijke context. 

Er zijn geen specifieke voorschriften op de projectsite van toepassing, waardoor ook het gewestplan 
van toepassing blijft.

De aanvraag is in overeenstemming met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid op voorwaarde dat de voorwaarden uit het advies van Inter strikt 
worden nageleefd.

Het advies van Toegankelijk Vlaanderen (Inter) van 14 juni 2019 was voorwaardelijk gunstig. Om 
een afdoende toegankelijkheid van het gebouw te kunnen garanderen moeten minstens de 
voorwaarden uit dit advies strikt worden nageleefd.

De aanvraag doorstaat de watertoets op voorwaarde dat de dakoppervlakte van het 
gebouw langs de Goudbloemstraat wordt aangesloten op een hemelwaterput.

Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel niet 
gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een aanzienlijke 
oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de plaatselijke 
waterhuishouding. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het 
hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit dient te worden gecompenseerd.

De mogelijke schadelijke effecten voor het water kunnen worden ondervangen indien er voldaan 
wordt aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening.
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 Goudbloemstraat

Het hemelwater van de dakoppervlakte wordt afgevoerd naar een infiltratieput op het eigen 
terrein met een inhoud van 3000 l en een oppervlakte van 8,81 m². 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat een combiput zou moeten worden 
geplaatst worden die zowel een bufferend als een infiltrerend vermogen heeft en dat het water 
moet hergebruikt worden via een buitenkraan. De loutere term ‘combiput’ is te vaag om als 
voorwaarde te kunnen worden opgelegd.

Daarom wordt voorgesteld om als voorwaarde op te leggen dat aan de zijde van de 
Gouwbloemstraat minstens, overeenkomstig de gewestelijke hemelwaterverordening van 5 juli 
2013, een hemelwaterput wordt aangelegd met een inhoud van min. 5000 l. Hierop dienen 
minstens 2 nuttige aftappunten te worden aangesloten, met name het toilet van het gelijkvloerse 
appartement en een buitenkraan. De overloop van deze hemelwaterput dient te worden 
aangesloten op de infiltratievoorziening.

 Fraikinstraat

Het hemelwater van de dakoppervlakte van de meergezinswoning, de carports en fietsenberging 
wordt opgevangen in een hemelwaterput van 10 000 l. Hierop worden de toiletten van het 
gelijkvloers en de buitenkranen aangesloten. De overloop van de hemelwaterput stroomt over 
naar 3 infiltratieputten op het eigen terrein van telkens 3000l. Deze hebben een min. 
oppervlakte van 8,81 m² (samen 26,43 m²). 

 Verharding binnenzone en carports.

Deze wordt aangelegd in waterdoorlatende klinkers en watert verder af naar de groenzones rond 
de verharding, zodat op het eigen terrein kan worden geïnfiltreerd.

Er hoeft geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.
 
Het project valt onder bijlage 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).
 
Rekening houdend met de kenmerken van het project, de omgeving en de bijgevoegde project-
m.e.r.-screeningsnota blijkt dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 
De brandweer bracht een voorwaardelijk gunstig advies uit.
 
Op basis van de op 1 juli 2019 aangepaste plannen wordt gesteld dat de aanvraag in 
overeenstemming is met de wetgeving voor de brandveiligheid van gebouwen, op voorwaarde dat 
het advies van de brandweerzone Kempen van 12 juli 2019 strikt wordt nageleefd.
 
Minstens moeten de voorwaarden uit volgende adviezen worden gevolgd:
 
- Telenet van 14 mei 2019
- Fluvius van 24 mei 2019
- Toegankelijk Vlaanderen van 14 juni 2019
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GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

Het project is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand van de 
relevante 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.4 

Bij de beoordeling van het project wordt rekening gehouden met de in de omgeving bestaande 
toestand. 

Bij de beoordeling van het project kan de bijdrage van het project aan de verhoging van het 
ruimtelijk rendement in rekening gebracht worden, met respect voor de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving en indien verantwoord in de betrokken omgeving. 

Het project werd met inachtneming van al deze aspecten onderzocht. Er wordt dieper ingegaan op 
de voor het project noodzakelijke of relevante elementen. 

Het project is functioneel inpasbaar.

De aanvraag voorziet 2 meergezinswoningen aan 2 zijdes van 1 projectsite, namelijk enerzijds langs 
de Fraikinstraat en anderzijds langs de Goudbloemstraat.

De Goudbloemstraat is een woonstraat waar zowel een- als meergezinswoningen voorkomen. De 
Fraikinstraat is een woon-winkelstraat waar voornamelijk handelspanden met bovenliggende 
woongelenheid (of –gelegenheden) voorkomen. Echter komen ook gebouwen met een zuivere 
woonfunctie in het straatbeeld voor. 

De autostalplaatsen in het project vormen een onnodig en overdreven verharding.

De aanvraag voorziet te veel autostalplaatsen

De oorspronkelijke aanvraag voorziet in 9 woongelegenheden, waarvan 2 aan de zijde van de 
Goudbloemstraat en 7 aan de zijde van de Fraikinstraat. 

In het gebouw aan de Goudbloemstraat wordt 1 autostalplaats voorzien en via een doorrit in het 
gebouw langs de Fraikinstraat worden 8 carports en een fietsenberging ontsloten. Hiermee wordt 
voor iedere woongelegenheid een autostalplaats voorzien. 

Dit gaat echter ten koste van de ontpitting van het binnengebied. De aanvrager haalt correct aan 
dat 1 van de percelen van de projectsite nagenoeg volledig bebouwd is met een magazijn en atelier 
achter een keukenwinkel. Nu het gebouw volledig wordt gesloopt in functie van een 
verdichtingsproject moet echter de impact van de nieuwe bebouwing niet enkel worden afgewogen 
t.o.v. de te slopen toestand, maar ook van de bestaande omringende toestand. 

4 In het bijzonder met inachtneming van volgende doelstellingen: De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van 
de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke 
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier 
wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
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Vanuit dat standpunt wordt de visie van het college van burgemeester en schepenen van Herentals 
(CBS) bijgetreden dat de carports en fietsenberging in de binnenzone een overdreven verharding en 
bebouwing met zich meebrengen en dat deze de vergroening van het centrum niet ten goede 
komen. 

Dergelijke ontpitting van de bebouwing/vergroening van het centrum is nodig om onder andere 
stedelijke opwarming (city heating) en de negatieve effecten daarvan tegen te gaan.

Bovendien is het onnodig om op deze locatie een 1/1 verhouding te voorzien tussen het aantal 
woongelegenheden en het aantal autostalplaatsen. Er heerst geen parkeernorm en zoals ook is 
aangegeven in de weigeringsbeslissing van het CBS bevindt de site zich op 275 m ten noorden van 
de Grote Markt en daarmee dus te midden van de stedelijke kern van Herentals. 

Alle voorzieningen bevinden zich dan ook op wandelafstand, fietsverplaatsingen worden gepromoot 
in het centrum en ook het openbaar vervoer is in uitgebreide mate aanwezig. 

Dit wordt bevestigd op de website van Herentals waarop de bereikbaarheid van het centrum als 
volgt wordt beschreven:

“Het stadscentrum van Herentals is perfect te voet en met de fiets bereikbaar. Er geldt overal een 
snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Op tal van plaatsen in het centrum vindt u 
fietsenstallingen, waaraan u uw fiets veilig kunt vastmaken. Verder is de stad ook goed 
bereikbaar met de bus of met de trein.”

Verder zijn in Herentals meerdere publieke parkeerplaatsen aanwezig op wandelafstand, zoals 
eveneens vermeld op de website van Herentals:

“Het stadscentrum van Herentals is ook met de wagen gemakkelijk bereikbaar. Alle parkeerterreinen 
bevinden zich op wandelafstand van de winkelstraten.” 

Het voorzien van 9 autostalplaatsen zou echter net een aanzuigeffect creëren voor het gebruik van 
de wagen in de stad. Enkel de fietsenstalling draagt bij aan een verbeterde mobiliteitsplanning.

Het inrichten van autostaanplaatsen wordt hier wel best ondergronds voorzien wat de ontpitting ten 
goede zal komen. Het aantal kan, zoals hierboven reeds geargumenteerd, verminderd worden. Het 
niet voorzien van enige autostaanplaats is eveneens nog niet wenselijk, het gebruik en bezit van de 
auto in een gezinssituatie tot op heden nog steeds eerder de norm. 

Ook het tijdens de hoorzitting door de aanvrager bijgebrachte aangepaste inplantingsplan voorziet 
nog steeds te veel parkeerplaatsen.

Hoewel dit plan 2 parkeerplaatsen minder voorziet dan het oorspronkelijke, omvat het echter een 
onvoldoende verbetering van de oorspronkelijke aanvraag.

Gezien het ontbreken van een parkeernorm, de ligging in het centrum van een stedelijke kern en de 
aanwezigheid van voldoende keuze aan openbaar vervoer is de noodzaak aan parkeervakken 
beperkt. Er wordt echter nog steeds een ruime oppervlakte van de tuinzone ingenomen voor 
parkeren, terwijl het perceel voldoende alternatieven kan bieden (minder plaatsen, ondergronds of 
herverdeeld tot (deels) in het hoofdvolume.
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De aanvraag deelt de autostalplaatsen ongelukkig in

 Langs de Goudbloemstraat

1 autostalplaats ontsluit in de Goudbloemstraat. Deze straat werd echter ingericht als woonerf, 
waaruit volgt dat autobewegingen mogelijk zijn, maar zoveel mogelijk moeten worden 
vermeden. Gezien eerder reeds werd aangehaald dat er (minstens) geen noodzaak is om (9) 
autostalplaatsen te voorzien in dit project, dient het dan ook te worden vermeden om een 
ontsluiting te voorzien langs deze zijde.

 In de binnenzone

De eerste autostalplaats bevindt zich onmiddellijk achter de tuinzone van het rechter 
appartement op de gelijkvloerse verdieping en wordt van de overige carports gescheiden door 
een fietsenstalling.
Deze indeling is onlogisch. Hierdoor wordt enerzijds de fietsenstalling verder van de 
meergezinswoning geplaatst en anderzijds bemoeilijkt deze inplanting het in- of uitrijden van de 
eerste carport, waardoor onnodig bijkomende draaibewegingen moeten worden gemaakt.

De inrichting van de binnenzone heeft een onaanvaardbaar hoge verhardings- en 
bebouwingsgraad.

Door het voorzien van 8 carports in de binnenzone (154 m²) en de bijkomende noodzaak voor een 
ontsluitingsverharding (165 m²) wordt in het oorspronkelijke plan meer dan de helft van de 
gezamenlijke tuinruimte verhard of bebouwd.  

Het door de aanvrager bijgebrachte, aangepaste plan beperkt de verharding in de tuinzone als 
volgt:

Hoewel op deze manier meer groene ruimte aanwezig is, blijft de nuttige groene ruimte beperkt tot 
een zone achteraan het perceel en de 2 tuinzones bij de gelijkvloerse appartementen. De groene 
strook langs de verharding die de parkeerplaatsen ontsluit blijft een als tuin onbruikbare zone.

Minstens het verder beperken van het aantal autostalplaatsen en het herindelen van de inplanting 
ervan of het voorzien van ondergrondse parkeerplaatsen zou kunnen leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de bebouwing en verharding van de binnenzone. Zo zou een ruime 
gemeenschappelijke groene binnenzone kunnen worden voorzien. 

Het is echter niet de bevoegdheid van de deputatie om een alternatievenonderzoek te houden en 
hiervoor een voorstel uit te werken. Met de voormelde stelling wordt enkel aangeduid dat een beter 
ruimtegebruik mogelijk is.
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De plaatsing van de doorrit heeft een te hoge negatieve impact op de voorliggende 
openbare parkeerplaatsen.

Langs Fraikinstraat bevindt zich een openbaar parkeervak langs de volledige gevel van de 
projectsite. Uit het inplantingsplan blijkt dat de inplanting van de doorrit het parkeervak zodanig 
opsplitst dat slechts een strook van ca. 3,50 m overblijft tussen de aanvang van de parkeerstrook en 
de inrit. Dit blijkt duidelijk uit volgend uittreksel van het inplantingsplan:

Hierdoor wordt dit deel van het parkeervak niet meer bruikbaar voor de meeste autotypes. Het 
standpunt van het CBS wordt dan ook bijgetreden voor zo ver zij stelt dat een aangepaste inplanting 
dit zou vermijden. Het wordt niet bijgetreden, voor zover zij oordeelt dat dit enkel ter hoogte van de 
linker perceelsgrens mogelijk zou zijn. Dit dient telkens t.o.v. het individuele project te worden 
beoordeeld.

Op het door de aanvrager bijgebrachte, aangepaste inplantingsplan stelt deze als oplossing voor om 
de parkeerzone op het openbaar domein aan te passen. Dit kan echter niet opgelegd worden als 
voorwaarde, aangezien de aanvrager hier niet door enig toedoen aan kan voldoen. 

Het vereist immers een aanpassing van het openbaar domein, waar enkel het gemeentebestuur 
bevoegdheid heeft om een beslissing over te nemen.

De schaal van de bebouwing langs de Fraikinstraat overstijgt die van de omgeving.

Langs de Fraikinstraat bevinden zich voornamelijk handelszaken met bovenliggende woning(en) en 
woongebouwen. 

De aanvrager houdt voor dat nog bouwwerken met 4 bouwlagen onder een zadeldak voorkomen in 
de straat, maar in het deel tussen de Goudbloemstraat en de Hikstraat bestaat de bebouwing langs 
de straatwand van de projectsite voornamelijk uit 2 of 3 bouwlagen onder plat dak, zoals ook blijkt 
uit volgende foto (bron: Google streetview):
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De aanvraag overschrijdt deze bouwhoogte en past zich daarmee niet in zijn omgeving in. Langs de 
Fraikinstraat wordt over de gehele breedte een gebouw opgericht met een nokhoogte van 13,50 m, 
een kroonlijsthoogte van 9m, een dakhelling van 45°. Zoals blijkt komt deze typologie niet voor in 
de directe omgeving (zie foto boven). 

De bebouwing langs de Goudbloemstraat sluit aan op het links aanpalende pand.

De bebouwing in de Goudbloemstraat bestaat in de straatwand van de projectsite voornamelijk uit 2 
bouwlagen onder een plat dak. Op het rechts aanpalende pand komt echter bovenop dat gabarit nog 
een zadeldak voor en op het links aanpalende perceel bevindt zich een gebouw dat bestaat uit 3 
bouwlagen onder plat dak. 

Het aangevraagde gebouw aan deze zijde volgt het profiel van het links aanpalende pand en is 
daardoor inpasbaar in zijn omgeving.

B E S L U I T 

Artikel 1
 
Het beroep nummer OMBER-2019-0764 werd ingesteld door Hegicon (aanvrager), tegen de 
weigering afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van Herentals op 
26 augustus 2019, voor het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 
2 appartementsgebouwen, carports en een fietsenberging met bijhorende verhardingen.

Geen vergunning wordt verleend.

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.
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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 de vergunde 
werken of handelingen brengt deze de gemeente op de hoogte van de einddatum.

Artikel 4 Verval in geval van vergunning

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 drie jaar na de aanvang van de vergunde 
stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het 
bouwproject, worden de termijnen van twee of drie 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.

§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.
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Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de 
exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat 
gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar 
klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging 
van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en 
blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, 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 of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd 
stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, 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.

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.



OMBER-2019-0764 15

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 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 27 februari 2020.

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
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{pa_handtekening1} {pa_handtekening2}



 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Referentie omgevingsloket : OMV_2019047958 
 

Door Hegicon, vertegenwoordigd door de heer Harald Helsen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 appartementsgebouwen, carports en een 

fietsenberging met bijhorende verhardingen. De aanvraag heeft als adres Fraikinstraat 27, Fraikinstraat 29 te 2200 Herentals en met als 

kadastrale omschrijving afdeling 13011, sectie F, perceel 128D, 131G, 136E2, 136V2. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omgevingsvergunning op 26 augustus 2019 geweigerd. Tegen deze beslissing van het 

college werd beroep ingediend bij de deputatie. 

 

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 27 februari 2020 beslist de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

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: ……../……../…….. 

  




