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Inrichtingsnummer: 20180924-0024

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag van Artim, vertegenwoordigd door de heer Karel Albert J. Cardoen, met als adres Ter 
Borcht 3 te 2930 Brasschaat, werd ingediend op 31 oktober 2018.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 januari 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Lierseweg 317 te 2200 Herentals, kadastraal 
bekend: afdeling 13302, sectie D, perceel 134V2.

Het betreft een aanvraag tot de bouw van een sport- en recreatiehal.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
43.1.1°b) 300 kW tot en met 2000 kW, als de 

inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is 
in een ander gebied dan industriegebied en 
gestookt wordt met aardgas.

3 NIEUW

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake 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 VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft de bouw van een sport- en recreatiehal.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting:



Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
43.1.1°b) 300 kW tot en met 2000 kW, als de 

inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is 
in een ander gebied dan industriegebied en 
gestookt wordt met aardgas.

3 NIEUW

De bestaande bebouwing wordt deels gesloopt. Enkel de bebouwing langs de oostzijde van het terrein 
wordt behouden. Van de bestaande bomen worden er volgens de ingediende plannen 3 geveld en 2 
behouden. 1 van de te verwijderen bomen wordt vervangen door een streekeigen soort.

Na de sloop- en kapwerken, worden volgende werken uitgevoerd:

• Gebouw A: Het verbouwen en uitbreiden van het centrale gebouw en het wijzigen van de 
functie.

• Gebouw B: Het verbouwen en wijzigen van de functie van het meest noordelijke gebouw.
• Gebouw C: Het regulariseren van de functiewijziging en het verbouwen van het meest 

zuidelijke gebouw.
• Terrein: Het herinrichten van het terrein en een voorstel tot het overdragen van een lot aan de 

zuidoostelijke zijde.

Meer concreet omvatten deze werken:

• Gebouw A: Het bestaande, te behouden volume heeft een breedte van 32,20 m, een 
bouwdiepte van 15,30 m, een kroonlijsthoogte van 7,56 m en een nokhoogte tot 12,28 m. De 
gevels en de dakmaterialen van het bestaande gebouw wijzigen niet en bestaan uit rode 
gevelbaksteen met een bezette plint die grijs geschilderd wordt en het dak blijft afgewerkt met 
rode dakpannen. Dit volume wordt uitgebreid met een volume dat eenzelfde bouwbreedte 
heeft van 32,20 m, een bouwdiepte van 132,10 m, een kroonlijsthoogte tot 11,05 m en een 
nokhoogte tot 12,00 m. De gevels van deze uitbreiding worden voorgesteld met grijze metalen 
platen en met een plint tot een hoogte van 2,20 m in antracietgrijze betonpanelen. Links en 
rechts van het bestaande gebouw, wordt ter hoogte van de inkom telkens een afdak 
voorgesteld met een breedte van 2,00 m, een bouwdiepte van 5,00 m en een bouwhoogte tot 
4,42 m. Het nieuwe grote volume, wordt inpandig in 2 delen verdeeld. Deze 2 ruimten zijn 
open tot aan het dak. Volgens de ingediende documenten worden deze ruimten gebruikt als 
recreatieruimte voor trampolinespringen. Het voorste volume wordt volgens de dossierstukken 
ingevuld in functie van het trampolinespringen. De bestaande kelder wordt in dit volume 
behouden, maar kelder 1 wordt ingericht als technische ruimte. Op de gelijkvloerse verdieping 
worden de 2 trappenhallen behouden. Vanuit deze trappenhallen kan men aan elke zijde naar 
een sanitaire ruimte. Voor het overige wordt op de gelijkvloerse verdieping een onthaal 
voorzien en horecaruimte. Op de eerste verdieping worden 2 kleedruimten voorgesteld en een 
polyvalente ruimte met berging. Deze zou volgens de aanvullende gegevens in het dossier 
hoofdzakelijk dienst doen voor het opvangen van groepen. De zolderverdieping wordt 
ingericht met kantoor en vergaderruimten met berging. Ook deze zouden volgens de 
ingediende gegevens louter in functie van het trampolinepark dienst doen.

• Gebouw B: De bestaande woning wordt heringericht in functie van personeelsruimten en een 
elektriciteitscabine. Op kelderniveau worden vooraan 2 ruimten gecreëerd in functie van de 
distributiecabine. De bestaande kelder wordt ongewijzigd behouden. Op de gelijkvloerse 
verdieping worden leefruimten omgevormd tot een ruimte voor de distributiecabine en een 
meterlokaal. Achteraan wordt de personeelsrefter ingericht. De eerste verdieping wordt 
ingericht met kleedruimten voor het personeel en een sanitaire ruimte. Dit gebouw heeft een 
breedte van 6,58 m en een bouwdiepte van 10,34 m. De kroonlijst reikt tot 6,59 m en dit 



gebouw is afgewerkt met een plat dak. Het volume van dit gebouw wordt behouden. De gevels 
worden behouden in rood gevelmetselwerk met bezette plint die grijs geschilderd is. De gevel 
wijzigt zeer beperkt (deuropeningen).

• Gebouw C: Dit gebouw werd opgericht op volle grond, wat behouden wordt. In dit gebouw 
zou een fitnessruimte ingericht zijn, waar eerder stalplaatsen voor voertuigen en bergruimten 
waren. De fitness bestaat uit 2 ruimten voor deze activiteiten, enkele bergingen en 
kleedruimten met sanitaire ruimten. Er wordt een bijkomende sanitaire ruimte voorgesteld 
voor mindervaliden. De kroonlijsthoogte van dit gebouw is 3,30 m en de nok reikt tot 6,28 m. 
De rode gevelsteen wordt wit geschilderd volgens de ingediende documenten en de plint in 
beton wordt grijs geschilderd. Het dak bestaat uit grijze aluminimum platen.

• De buitenruimte: rondom het terrein wordt een groene zone voorgesteld met een breedte van 
1,00 m tot 5,00 m. In het bijzonder naar wegen toe, wordt een bredere groene zone 
voorgesteld waar dit mogelijk is. Op het terrein worden parkeerplaatsen voor wagens 
voorgesteld en staanplaatsen voor fietsen. De wegen worden voorgesteld in asfalt, de 
parkeervakken in waterdoorlatende klinkers. De fietsenstallingen zijn niet overdekt en worden 
deels voorgesteld op waterdoorlatende klinkers en deels op dolomiet. Er worden 185 
staanplaatsen voor wagens voorgesteld en 8 voor mindervaliden. En er worden 86 
staanplaatsen voor fietsen aangeduid, waarvan 6 voor bakfietsen. Er wordt een oplaadpunt 
voor fietsen voorgesteld en ook een voor 2 wagens. Op de plannen worden 3 bomen 
aangeduid als te vellen, waarvan er 1 zal gecompenseerd worden door een inheemse soort.

2. Historiek
• VLAREM melding klasse 3: 1992/547, Lozen normaal huisafvalwater in de openbare 

riolering - Aktename
• VLAREM melding klasse 3: 1995/048, distributiecabine - Aktename
• VLAREM melding klasse 3: 2013/048, Muziekactiviteit op 18, 19 oktober en op 26 oktober 

2013 - Aktename
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1986/00127, Het bouwen van een toren voor 

telecommunicatieverbindingen technisch gebouw en toegangswegen - Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2001/00101, Het plaatsen van 3 antennes en 3 

schotelantennes op een bestaande bemilcom toren en het plaatsen van een bijhorende 
technische cabine - Vergund met voorwaarden

Aanvulling historiek
///

3. Openbaar onderzoek
 Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Een eerste openbaar onderzoek werd 
gevoerd van 1 februari 2019 tot en met 2 maart 2019. Omwille van een onregelmatigheid werd dit 
openbaar onderzoek hernomen. Het nieuwe openbaar onderzoek werd gehouden van 15 maart 2019  
tot en met 13 april 2019. Er werd 1 bezwaar ingediend. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft 
volgend bezwaarschrift behandeld en wordt als volgt geëvalueerd: 
Er werd tijdens dit openbare onderzoek een melding ingediend, dat geen bezwaar inhoudt, maar de 
informatie dat de kabels in functie van de vroegere militaire activiteiten op dit terrein, buiten dienst 
gesteld zijn. 

4. Adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

• Het advies van Telenet - omgevingsloket Telenet afgeleverd op 8 maart 2019 is gunstig.



• Het advies van Fluvius System Operator - Fluvius afgeleverd op 31 januari 2019 is 
gedeeltelijk gunstig.

• Het advies van Pidpa - distributie leidingen afgeleverd op 28 januari 2019 is gunstig.
• Het advies van Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen - advies aan 

deputatie in 1ste aanleg afgeleverd op 9 april 2019 is gunstig.
• Het advies van Toegankelijk Vlaanderen - Toegankelijk Vlaanderen (Inter) afgeleverd op 11 

maart 2019 is gunstig.
• Het advies van Fluxys Belgium - infoworks@fluxys.com afgeleverd op 13 februari 2019 is 

voorwaardelijk gunstig.
• Het advies van Herentals - Gecoro afgeleverd op 12 maart 2019 luidt als volgt:

o De Commissie vindt het een gemiste kans dat er met de nieuwe bebouwing niet meer 
de huidige configuratie van de kazerne wordt behouden – het project beoogt een 
financiële maximalisatie die geen ruimte voorziet voor kwalitatieve buitenruimte op 
het terrein. Deze kan enkel nog voorzien worden wanneer het gebouw aan de 
zuidzijde in de toekomst gesloopt wordt. Deze voorwaarde van het toekomstig maken 
van open ruimte dient volgens de Commissie opgelegd te worden bij het verlenen van 
de omgevingsvergunning. Er is in de toekomst geen bijkomende bebouwing meer 
mogelijk; 

o Het is een meerwaarde dat de nieuwe loods later opdeelbaar is in KMO units. Alle 
voorzieningen worden hiervoor getroffen; 

o De Commissie vraagt om de dakhelling op te trekken met een hogere nok tot gevolg. 
Hierdoor verwijzen de nieuwe gebouwen meer naar de oorspronkelijke militaire 
loodsen en wordt het dak geschikter voor de integratie van alternatieve energie 
(fotovoltaïsche zonnepanelen met oost-west oriëntatie); 

o De Commissie meent dat de buffering aan de randen van het perceel beperkt is, zeker 
aan de westzijde (zijde gasleiding). De Commissie meent dat de buffering hier 
substantieel dient opgetrokken te worden met een verkleining van het bouwvolume tot 
gevolg. De Commissie meent dat het gepast is om de nieuwe voorziene rijweg 
minstens buiten de zone van de gasleidingen te voorzien, met ook voldoende ruimte 
voor waterinfiltratie. Dit zal dus een gunstig gevolg hebben voor een ruimere 
buffering; 

o Het voetpad rondom het gebouw dient voldoende breed te zijn zodat de veiligheid van 
bezoekers van parkeerplaats tot ingang gevrijwaard is. Een breedte van 1m50 lijkt een 
minimum met een duidelijke fysieke begrenzing (bv ezelsrug) tussen parkeerplaats en 
voetpad. De positionering van de auto op de parkeerplaats mag geen impact hebben 
op deze minimum breedte van het voetpad; 

o Aan de zuidzijde zou de parking parallel aan de weg gesitueerd kunnen worden, dus 
geen parkeerpockets haaks op de weg. Eenzelfde concept van parkeren rondom het 
gebouw zorgt voor meer ruimtelijke coherentie en maakt ruimte voor een volwaardige 
buffering met (grote) bomen.

• De milieuadviesraad kwam in vergadering bijeen op 14 februari 2019 en wenst volgende 
bemerkingen te maken bij deze aanvraag:

o 1. Mobiliteit

Het gaat hier om een groot project, dat qua voorziene bezoekers (664/dag, 150.000/jaar in 
226 openingsdagen) een belangrijke impact zal hebben op de omgeving, vooral wat 
verkeersdruk betreft.

De berekeningen van voorziene voertuigbewegingen (MVT) van bezoekers, personeel en 
tevens van de bezoekers van de nu al op het terrein actieve Crossfit club leert dat er op 
piekmomenten één auto-beweging per 20 seconden kan optreden.



De plannen voorzien enkel een toegang tot het sport-recreatiecomplex aan de zuidkant, via 
Wolfstee Oost, waar een wegenis (heet eveneens Wolfstee) die het terrein nu al bedient 
uitkomt op de weg (Wolfstee) die van het industrieterrein naar het kruispunt met 
verkeerslichten met de N13 Lierseweg loopt...
Die aftakking van Wolfstee naar de wegenis voor het sportgebouw ligt echter in een 
onoverzichtelijke bocht, vlak achter de spoorwegbrug. Bovendien heeft die wegenis maar 
één baanvak.
Er wordt volgens de architectennota wél voorzien om die weg te verbreden tot 3,9 m, met 
twee kantstroken van 0,3 m, maar pas later, dit zit niet in de huidige aanvraag! Zolang zal 
het dus niet evident zijn om met de huidige smalle wegenis op het kruispunt met de baan 
Wolfstee het verkeer op piekmomenten vlot te laten verlopen.

o 2. Inplanting in de omgeving

Er wordt veel ruimte voorzien voor parking, waardoor er echter te weinig overblijft voor 
groenvoorzieningen: aan de noordkant en oostkant van het terrein is géén groen voorzien. 
Een groene buffering dient te worden voorzien op het eigen terrein en mag niet alleen 
bestaan uit het aanpalend bos.

o 3. Ecologische voorzieningen

De sporthal heeft een grote dakoppervlakte. De architectennota vermeldt een eenvoudige 
balken- en kolommenstructuur met grote overspanningen. Deze dakoppervlakte zou voor 
meerdere functies kunnen benut worden (zonnepanelen, groendak), wat spijtig genoeg niet 
voorzien wordt.

o 4. De hemelwateropvang en de bodeminfiltratie lijken adequaat.
• Het advies van Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies afgeleverd op 1 februari 

2019 is gunstig.
• Het advies van Fod binnenlandse zaken - Astrid veiligheidscommissie - 

indoor.astrid@ibz.fgov.be afgeleverd op 6 februari 2019 is voorwaardelijk gunstig. Op 14 mei 
2019 werd dit advies opnieuw bevestigd.

• Het advies van Agentschap voor Natuur en Bos - adviezen en vergunningen antwerpen 
afgeleverd op 13 februari 2019 is voorwaardelijk gunstig.

• Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - 
administratie afgeleverd op 4 maart 2019 is ongunstig. Op basis van de gegevens in het 
wijzigingsverzoek formuleerde de brandweer een voorwaardelijk gunstig advies op 23 mei 
2019.

• Het advies van Departement Mobiliteit en Openbare werken - 
advies.departement@mow.vlaanderen.be afgeleverd op 6 maart 2019 is gedeeltelijk gunstig.

Bespreking adviezen
De gunstige adviezen worden gevolgd.

De voorwaarden uit de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Fluxys Belgium 
moeten strikt nageleefd worden.

Een wijzigingsverzoek werd ingediend naar aanleiding van enkele voorwaarden uit verleende adviezen 
en het ongunstige advies van Brandweerzone Kempen. Het advies van FOD binnenlandse zaken - 
Astrid adviescommissie - indoor blijft ook met dit wijzigingsverzoek voorwaardelijk gunstig. De 
voorwaarden uit dit advies moeten strikt nageleefd worden.



De plannen werden aangepast en verduidelijkt naar aanleiding van het ongunstige advies van 
Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie afgeleverd op 4 
maart 2019. De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstige advies van Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) - preventie - administratie, afgeleverd op 23 mei 2019 moeten strikt 
nageleefd worden.

Het advies van de Gecoro wordt als volgt beoordeeld:

• De toekomstige bebouwing zal worden vastgelegd in een RUP en wordt niet gekoppeld aan 
voorliggende aanvraag.

• Het optrekken van de nok wordt in deze fase van het dossier niet meer opgelegd.
• De buffering ten aanzien van de wegen is waar mogelijk minimaal 5,00 m. Dit wordt als 

voldoende geacht op een terrein voor recreatie.
• De infiltratie wordt inderdaad als onvoldoende beschouwd. Extra infiltratie en 

buffervoorzieningen kunnen ook onder de private rijweg of parkeerplaatsen worden voorzien. 
Ook de rijweg kan zodanig worden voorzien dat deze een meer bufferende werking kan 
verkrijgen. Een grotere groenzone wordt daarom niet als noodzakelijk beschouwd. 

• Met betrekking tot de parking en voetpad wordt verwezen naar de beoordeling van de 
mobiliteit verder in dit verslag.

• Bij voorliggende functie moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien kunnen worden. Met 
voorliggend ontwerp gebeurt dit. Een wijziging van de inplanting leidt tot een vermindering 
van het aantal, wat niet te verantwoorden is.

Het advies van de milieuraad wordt als volgt beoordeeld:

• De opmerkingen over mobiliteit worden beoordeeld verder in dit verslag onder het punt 
mobiliteit en binnen het mobiliteitsaspect over de goede ruimtelijke ordening. 

• De groenbuffer wordt als voldoende beschouwd bij een recreatieve inrichting als de 
voorliggende.

• Het is inderdaad aangewezen om aspecten van duurzaamheid mee te nemen in een ontwerp. 
Dit wordt echter niet opgelegd omdat geen verordening hiervoor vastgelegd is in Herentals.

• Hemelwateropvang is niet voldoende volgens de gegevens in het dossier. Dit kan echter 
voldoende opgevangen worden op het eigen terrein.

De voorwaarden uit het advies van de POVC werden toegepast met het indienen van het 
wijzigingsverzoek.

5. Stedenbouwkundige basisgegevens
Planologische voorschriften

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
natuurgebieden

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
bestaande afzonderlijke leidingstraten

• Gewestplan: Besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 7 mei 1965 houdende aanwijzing van een gewest (Herentals-Mol) 
waarvoor een plan van aanleg moet worden opgemaakt, goedgekeurd op: 14 oktober 1992, 
bestemming: recreatiegebieden

• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 13 december 2017

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)



• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
De bestemming van het gebouw, sport en recreatiehal met trampolinepark en fitness is in 
overeenstemming met de bestemming van het terrein, recreatiegebied, volgens het gewestplan. De 
kantoren, polyvalente ruimte, horeca en personeelsruimten moeten steeds in functie blijven dan de 
recreatieve activiteiten op het terrein en mogen niet autonoom gebruikt worden.

Naar aanleiding van de voorwaarden uit adviezen en het ongunstige advies van de brandweer werd een 
wijzigingsverzoek aangevraagd door de bouwheer en werden de plannen aangepast aan deze adviezen. 
Omdat dit geen impact heeft voor derden, moet geen nieuw openbaar onderzoek gevoerd  worden. Dit 
wijzigingsverzoek leidt niet tot een verlenging van de termijn.

De aanvraag is niet in strijd met het geldende PRUP.

6. Sectorale regelgeving
Wegenis
Openbaar domein: 

Op 30 juli 2018 heeft het schepencollege reeds een beslissing genomen met betrekking tot de 
wegprofielen die dienden gerealiseerd te worden in de zijstraat Lierseweg (vanaf Wolfstee tot aan 
gewestweg N13 Lierseweg). Deze wegprofielen zijn tot stand gekomen na voorbesprekingen met de 
indiener van deze omgevingsvergunningsaanvraag en met de dienst patrimonium, mobiliteit en 
technische dienst. De reden waarom het schepencollege hierover een vroegtijdige beslissing heeft 
genomen is omdat: 

• De weg- en rioleringswerken in de zijstraat van de Lierseweg (in opdracht van de stad) kort na 
30 juli 2018 zouden aangevat worden in het kader van het grote riolerings- en 
fietspadenproject langs de gewestweg N13 Lierseweg 

• Het zowel technisch, economisch als naar minder-hinder toe raadzaam was dat werken die de 
stad in de zijstraat van de Lierseweg wilde uitvoeren zouden afgestemd worden op het 
toekomstig wegprofiel dat noodzakelijk zou zijn na de beslissing over de voorliggende 
omgevingsvergunningsaanvraag. 

• De eigenaar van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag het risico wilde lopen om 
het financieel aandeel te zijner laste cfr schepencollegebeslissing van 30 juli 2018 te willen 
dragen zonder zekerheid te hebben over het verkrijgen van een 
omgevingsvergunningsaanvraag.

In de 2de helft van 2018 zijn de weg- en rioleringswerken zoals door het schepencollege in zitting van 
30 juli 2018 beslist, uitgevoerd. Tijdens alle voorbereidende besprekingen was het duidelijk dat 
voorafgaandelijke werken door nutsmaatschappijen niet in de 2de helft van 2018 zouden kunnen 
uitgevoerd worden. Bij de voorbesprekingen is er wel rekening gehouden met een voldoende brede 
zone die de toekomstige aanleg van nutsleidingen niet zou hypothekeren.

Met betrekking tot de nutsleidingen stelt de technische dienst voor om verlichting op te leggen (en de 
nutsleidingen tegelijkertijd ondergronds te brengen) in de zijstraat Lierseweg/Wolfstee vanaf de 
gewestweg tot aan het kruispunt Wolfstee-Wolfstee. Het is nl zo dat het een recreatiedomein betreft 
waarbij qua mobiliteit ook op fietsverkeer wordt ingezet. Om de fietsmobiliteit te stimuleren is het 



voor de technische dienst dan ook aangewezen dat er in een voldoende verlichting wordt voorzien. De 
werken aan de nutsinfrastructuur moeten in synergie uitgevoerd worden en met behoud van de recent 
gerealiseerde wegenis in de zijstraat van de Lierseweg. Er moeten vooraf voldoende sonderingen 
uitgevoerd worden in de berm van de zijstraat Lierseweg/Wolfstee in functie van de aanleg en 
afstemming van de nutsinfrastructuur. Indien in functie van nutswerken de gewestweg N13 Lierseweg 
moet overgestoken worden, moet dit gebeuren via (gestuurde) boringen volgens de regels van de 
kunst.

Het ondergronds brengen van leidingen en het plaatsen van openbare verlichting in zijstraat 
Lierseweg/Wolfstee vanaf gewestweg N13 tot aan kruispunt Wolfstee-Wolfstee wordt aan de 
ontwikkelaar als last opgelegd.

De volgende kostenramingen werden opgemaakt voor de realisatie van voorliggend ontwerp:

• De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 31 januari 2019: de kosten voor 
uitbreiding van het distributienet zijn reeds betaald door de bouwheer.

• Uit de kostenraming van Telenet nv van 8 maart 2019 blijkt dat er geen kosten aangerekend 
worden. Het net zal in de toekomst aangepast worden.

• De kostenraming van Pidpa van 28 januari 2019: om het project aansluitbaar te maken is geen 
uitbreiding van het drinkwaternet nodig.

De rooilijn ter hoogte van het perceel van de aanvrager wordt aan de oost- zuid- en westzijde bepaald 
door de Atlas der Buurtwegen uit 1841, met een wijziging aan de westzijde goedgekeurd bij MB op 11 
juli 1951. De rooilijnbreedte langsheen de eigendom is veranderlijk en werd reeds door verschillende 
landmeters in kaart gebracht. Uit voorbereidend overleg blijkt de noodzaak tot verbreding van de 
rooilijn ter hoogte van de zuidoostelijke perceelsgrens, dit om de toegankelijkheid van de site te 
bevorderen. In afwachting van een procedure tot rooilijnwijziging volgens het buurtwegdecreet wordt 
een grondafstand voor openbaar nut opgelegd van 46m², zoals aangeduid op bijgevoegd 
inplantingsplan nieuwe toestand, om een geoptimaliseerde wegaanzet te realiseren. De aanvrager 
voegde een volledig ingevulde ondertekende belofte van gratis grondafstand toe aan het 
aanvraagdossier. De voorwaarden uit deze belofte moeten strikt worden nageleefd.

Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om het ontworpen tracé voorlopig vast te leggen 
met grondoverdracht. 

Watertoets
Het advies van de afdeling Albertkanaal is gunstig. Er wordt volgens deze afdeling geen overlast 
verwacht met het voorliggende ontwerp.

Watertoets:

DWA: 

Het klopt dat de stad een aantal wachtaansluitingen heeft klaar gestoken, (grenzend aan 
voorliggend project) in het weg- en rioleringsdossier Lierseweg. De private DWA-aansluitingen 
moeten op de klaargestoken wachtaansluitingen aangesloten worden. Bestaande rioolaansluitingen 
(grenzend aan voorliggend project) die niet hergebruikt worden moeten volgens de regels van de 
kunst afgedicht worden. 

RWA: 



Bij de oorspronkelijk ingediende aanvraag werd de verordening met betrekking tot het hemelwater 
niet correct berekend en toegepast. De architect diende hiervoor een wijzigingsverzoek in. Dit kan 
als volgt beoordeeld worden:

Verharde oppervlakten:

Bij de in het wijzigingsverzoek toegevoegde cijfers met betrekking tot het benodigde buffer- en 
infiltratievolume worden nog steeds verkeerde principes gehanteerd, nl:

• De volledige verhardingsoppervlakte van de parkings en rijweg worden slechts voor 50 % in 
rekening gebracht.

• De infiltratie-oppervlakte van de buizen diameter 800 mm wordt voor de ganse sectie in 
rekening gebracht.

In de praktijk gelden echter volgende principes:

• De verharding van de waterdoorlatende verharding (in dit geval de parkings) worden voor 50 
% in rekening gebracht, de monoliete verhardingen worden voor 100 % in rekening gebracht.

• De infiltratie-oppervlakte van de buizen diameter 800 mm mag slechts voor de helft in 
rekening worden gebracht (enkel de zijkanten)

In de praktijk betekent dit dat er een extra verharding van ongeveer 1000 m² moet in rekening gebracht 
worden (nl +/- 380 lm rijweg in asfalt * 5.4 m = +/- 2000 m² => Deze 2000 m² moet volledig in 
rekening gebracht worden ipv slechts de helft, vandaar extra 1000 m²).

Totale effectieve oppervlakte bedraagt dan 7577,8 m² ipv 6577,8 m² zoals berekend door de 
ontwikkelaar. 

Benodigde buffervolume cfr stedenbouwkundige verordening:

Obv de aangepaste verhardingsoppervlakte bedraagt de eis mbt het buffervolume 189,45 m³ ipv 
164,45 m³.

Het buffervolume dat wordt gerealiseerd bedraagt:

• In buizen diameter 800 mm                        => 191,67 m³
• In infiltratiegracht thv dwarsprofiel HH =>    36,80 m³
• In infiltratiegracht thv dwarsprofiel JJ    =>    56,00 m³

Het buffervolume in de buizen volstaat cfr de stedenbouwkundige verordening. Om het uitgerekende 
buffervolume te kunnen garanderen in de praktijk is het belangrijk dat de buizen met diameter 800 mm 
allemaal pas komen te liggen. In de praktijk is dit geen probleem omdat de vloerpas van het te 
behouden gebouw A 14,34 bedraagt. Vanaf deze pas moet steeds rekening gehouden worden met 
volgende voorwaarden (dit om wateroverlast naar belendende percelen te vermijden):

• Wandelpad: afwatering van 2% richting rijweg
• Parkeerplaatsen: moeten pas aangelegd worden (geen afwatering om waterinfiltratie in de 

waterdoorlatende klinkers te bevorderen)
• Rijweg: Moet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden met in het midden een goot + 

voldoende kolken (afwatering van 2 % richting de middengoot)
• De hoogteverschillen die op de perceelsgrenzen gecreëerd worden door bovenvermelde 

randvoorwaarden, moeten opgevangen worden op het eigen terrein door een L-profiel te 
plaatsen tussen de parkeerplaatsen en de groenstrook. Op dit L-profiel moeten biggenruggen 



verankerd worden die moeten vermijden dat automobilisten tot voorbij het L-profiel zullen 
rijden, maar tegelijkertijd nog toelaten dat de carrosserie van de wagens over de biggenruggen 
komt te hangen (rekening houdend met het feit dat parkeerplaatsen slechts 4,5 m lang zijn thv 
de groenstroken is dit een belangrijke randvoorwaarde).  

• Om zo min mogelijk in conflict te komen met eventuele toekomstige hoge grondwaterstanden 
moeten de infiltratiebuizen diameter 800 mm zo hoog mogelijk aangelegd worden (zonder in 
conflict te komen met de stabiliteitstechnische aanleg van een rijweg).

• Het moet absoluut vermeden worden dat (overtollig) regenwater van de private verhardingen 
via de toegangswegen op de Lierseweg (openbare weg) terecht komt. 

Om te kunnen inspelen op buien die intenser zijn dan de eisen van de stedenbouwkundige verordening 
moet aan volgende bijkomende randvoorwaarden voldaan worden (cfr achteraf ingediende voorstel 
door ontwikkelaar):

• Ten oosten en ten noorden van het projectgebied moet in de groene bufferstrook een 
bijkomende gracht gerealiseerd worden met een buffervolume van respectievelijk 36,8 m³ en 
56 m³. Tegelijkertijd moet achter deze grachten een talud worden gerealiseerd waarvan het 
maaiveldniveau even hoog is als het maaiveldniveau van de biggenruggen (dit vermijdt dat 
overtollig regenwater naar het openbaar domein zou afstromen). Het hoogteverschil tussen 
deze talud en het aanpalende openbaar domein moet in de groene bufferstroken worden 
weggewerkt.

• Om beide buffergrachten maximaal dienst te laten doen is het aangewezen om telkens een 
overloop op de infiltratiebuizen diameter 800 mm te voorzien (vloei van overloop moet hoger 
liggen dan bovenkant van infiltratiebuizen om geen buffervolume in de infiltratiebuizen te 
verliezen). Op die manier voorkom je water op de private rijweg op een moment dat de 
grachten nog leeg staan (cfr omgekeerd dakprofiel van de private rijweg).

Benodigde infiltratie-oppervlakte cfr stedenbouwkundige verordening:

Obv aangepaste verhardingsoppervlakte bedraagt de eis mbt de infiltratie-oppervlakte 303,11 m² ipv 
263,11 m²

De infiltratie-oppervlakte dat wordt gerealiseerd bedraagt:

• In buizen diameter 800 mm=> 190,75 m²
• In infiltratiegracht thv dwarsprofiel HH => 86,25 m²
• In infiltratiegracht thv dwarsprofiel JJ => 131,25 m²

De infiltratie-oppervlakte in de buizen volstaat niet cfr de stedenbouwkundige verordening. Echter, als 
de infiltratie-oppervlakte van de bijkomende grachten meegeteld worden, wordt er wel voldaan aan de 
stedenbouwkundige verordening.  Vanuit deze overweging is het noodzakelijk dat de bijkomende 
infiltratiegrachten als noodzakelijke voorwaarde worden opgelegd.

Project-MER
///

Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets



///

Mober
Het advies van MOW is slechts gedeeltelijk gunstig. De ontsluiting moet voorzien worden via 
Wolfstee en het kruispunt dat met verkeerslichten geregeld is naar Lierseweg toe.

Beoordeling: Dit is ook zo voorzien in het voorliggende ontwerp met de aanduiding van de bredere 
wegenis.

Er worden vragen gesteld over de bereikbaarheid van het terrein voor bussen en waar deze kunnen 
geparkeerd worden.

Beoordeling: De weg wordt vanuit Wolfstee voldoende breed voorzien voor de brandweer, er mag dus 
van uitgegaan worden dat deze locatie ook voor bussen bereikbaar is. Op het terrein zelf zou geopteerd 
kunnen worden dat de kiss- and ride zone iets langer wordt gemaakt (ten koste van 2 of 3 
parkeerplaatsen) zodat er twee bussen kunnen op staan. Ofwel kan ervan uitgegaan worden dat bij 
komst van groepen (scholen) er minder auto's zullen staan en op dat moment enkele parkeerplaatsen 
kunnen vrij gehouden worden zodat een bus kan parkeren. De bouwheer kiest voor de laatste optie bij 
het wijzigingsverzoek.

Er wordt bovendien aangedrongen op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Beoordeling: Voor fietsen worden volgens de plannen nabij de inkom, comfortabele fietsenrekken 
voorgesteld.

Toegankelijkheidstoets
Het advies van Toegankelijk Vlaanderen (Inter) is gunstig. Er wordt daarom van uit gegaan dat aan de 
toegankelijkheidsnormen voldaan wordt in het dossier.

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

7. Toetsing van de milieuaspecten
Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het 
leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde 
exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
beperkt worden.

8. Toetsing aan de principes van de goede ruimtelijke ordening
Functioneel verenigbaar - verweving - relatie met de omgeving

Het perceel ligt ten zuidwesten van de Grote Markt van Herentals, op een afstand van ongeveer 2,5 
km. 

De buurt wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een bestaande wasserij die tussen de gewestweg 
Lierseweg en voorliggend terrein ontwikkeld is en natuurgebied, dat hoofdzakelijk is ontwikkeld als 
bos en nog deels voor landbouw wordt gebruikt. Het terrein zelf was in gebruik voor militaire 
doeleinden.

De geplande functie op het terrein, recreatie, kan hier worden verantwoord.



Mobiliteit

Met het wijzigingsverzoek werden de parkeervakken aangepast naar een diepte van 5,00 m langs het 
gebouw. Enkel achteraan wordt voor een beperkte lengte het voetpad met een breedte van 0,90 m 
voorgesteld en parkeerplaatsen van 4,75 m lang. Omdat dit slechts beperkt is, kan dit worden 
verantwoord. Voetgangers: Voetpad langs gebouw is 1,50 m breed wat goed is. Fietsers: Afmetingen 
fietsenstallingen: Lengte van een fiets 1,80m. De lengtes die voorzien worden op het plan zijn 
voldoende. Breedte voor fiets is 0,75m. De breedtes die voorzien zijn op het plan zijn voldoende. 
Aantal fietsenstallingen: zij voorzien 76 fietsparkeerplaatsen + 6 plaatsen voor bakfietsen + 10 
plaatsen voor elektrische fietsen. Dit is voldoende. Er wordt gesproken van 410 bezoekers per dag, 
waarvoor ze dus voor bijna 20% van de bezoekers een fietsenstalling voorzien. Dit is goed. Auto’s: 
Afmetingen parkeerplaatsen: Parkeerplaatsen die tegen het voetpad aansluiten moeten 5m zijn. 
Parkeerplaatsen die tegen een groenzone aansluiten mogen 4,50m zijn. Breedte van 2,75m is goed. Bij 
een breedte van parkeervakken van 2,75m dient de rijstrook tussen de parkeervakken minimaal 5,40m 
te zijn, waaraan wordt voldaan. Aantal parkeerplaatsen die ze voorzien zijn er 185. In achterhoofd 410 
bezoekers per dag, die lang aanwezig blijven, maar waarschijnlijk per 2 of per 3 en zelfs per 4 in een 
auto worden vervoerd, is 185 parkeerplaatsen voldoende. Als de 410 bezoekers per 3 in een auto 
zouden zitten, zouden er 136 parkeerplaatsen nodig zijn. Bussen: er kan ook verwacht worden dat 
bussen de site moeten bereiken om groepen kinderen af te zetten. Deze bussen kunnen ook gebruik 
maken van de kiss- and ride zone om af te zetten en weer op te halen. Echter is er geen plaats voor 
bussen om te parkeren op de site. Hier wordt geopteerd om op deze momenten parkeerplaatsen voor 
deze bussen te reserveren. Circulatie: enkelrichtingsverkeer voorzien op site wat goed is. Dit dient 
naast pijlen op de grond ook aangegeven worden met verkeersborden bij ingang en uitgang. Bij ingang 
een bord F19, bij uitgang een bord C1, zodat duidelijk is dat ze daar niet mogen oprijden. Aangezien 
draaicirkels voorzien zijn om brandweerwagen te kunnen laten rondrijden, zullen andere vrachtwagens 
(vaste bak) en bussen dit ook kunnen. De toegangsweg vanuit Lierseweg is zo voorzien qua breedte 
dat grotere voertuigen hier gebruik van kunnen maken (vrachtwagen vaste bak en bussen). Op het plan 
staat ook duidelijk dat het kruispunt breder is voorzien zodat deze voertuigen hier kunnen draaien.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht. Bij het nieuwe sport- en 
recreatiecomplex wordt geen woning voorgesteld.

De schaal van het nieuwe complex is zeer groot. Door de bestaande bebossing en de voorliggende 
wasserij, zal het volume van dit nieuwe gebouw niet dadelijk de omgeving verstoren.

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

Door het behoud van een deel van de bestaande militaire gebouwen, zal een deel van het terrein haar 
karakter kunnen behouden. De nieuwe hal wordt uitgevoerd met plaatmateriaal, wat gebruikelijk is 
voor dergelijke constructies. Dit kan worden verantwoord.

Het betrokken perceel of de aanpalende bebouwing genieten niet van enige bescherming als 
erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het behouden 
van een deel van de bestaande bebouwing wordt als positief beoordeeld.

Hinderaspecten - privacy - comforteisen

Een deel van de bestaande bebouwing zal worden gesloopt. Een attest moet daarom worden 
opgevraagd, voor wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 
eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.



De werken brengen het goede nabuurschap niet in het gedrang. Door de nabijheid van een gewestweg 
en gezien de bestaande omgeving, mag ervan uit gegaan worden dat de hinder, uitgaande van het 
nieuwe complex eerder beperkt zal zijn. Ook met betrekking tot geluid of dergelijke zal de hinder 
eerder beperkt zijn bij een fitness en een trampolinepark.

Het was in eerste instantie niet duidelijk hoe men vanaf de kleedruimten in de achterste sportruimte 
kan geraken. De 2 ruimten worden gescheiden door een compartimenteringswand. Volgens het 
wijzigingsverzoek worden in deze wand echter sectionaalpoorten geplaatst om de ruimten maximaal te 
verbinden. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

1. Kap bestaande bomen.

De aanvrager stelt voor om 1 acacia, 1 den en 1 Amerikaanse eik te kappen. Deze zijn exoten en 
gezien de compensatie met inheems plantsoen, is de kap ervan te verantwoorden. Daarnaast wordt 
voorgesteld om 1 esdoorn en 1 fijnspar te behouden. De esdoorn kan om praktische redenen niet 
behouden blijven volgens het huidige plan aangezien er een fietsenstalling met fietslaadpunt voorzien 
is. De kap van deze esdoorn kan omwille van dezelfde reden hierboven echter toegelaten worden. 
Verder is er geen enkele reden om de bestaande fijnspar te behouden in de groenbuffer. Deze fijnspar 
zit dicht bij de kaprijpe leeftijd, heeft een lage toevoegingswaarde voor de lokale biodiversiteit (exoot) 
en is moeilijk in te passen in een toekomstige groenbuffer met inheems struikgewas. Bovendien kan 
deze door de aanleg van de nabijgelegen parkeerplaatsen mogelijk ondergronds beschadigd worden.

2. Aanplanting nieuwe bomen en struiken - groenbuffers.

Voor de nieuwe situatie wordt een uitgebreide groenbuffer voorgesteld. De noordelijke en oostelijke 
buffer is zeer smal en mogelijk te smal om een degelijke groenbuffer met struiken te realiseren 
(alternatief zie verder bij 'opmerking'). De zuidelijke en westelijke buffer is hiervoor wel geschikt. De 
bufferzones dienen, zoals aangegeven in de aanvraag, aangeplant te worden met inheems struikgewas 
(geen cultivars!). Volgende soorten zijn inheems en standplaatsgeschikt. De toekomstige aanplant 
moet bijgevolg gerealiseerd worden door het gebruik van deze soorten: spork, wilde lijsterbes, 
hazelaar, veldesdoorn en éénstijlige meidoorn. Verder is het aan te bevelen om een afwisseling met 
hoogstammig groen te voorzien (zomereik). Dit komt neer op 8 hoogstammige zomereiken op 
plantafstand van ongeveer 25m in de zuidelijke (5 bomen) en westelijke buffer (3 bomen). Het 
onderhoud van deze zomereiken dient te gebeuren in functie van een gezonde boom met voldoende 
diepe kroon maar met voldoende ruimte en licht voor de struiksoorten in de buffer.

3. Aanplantingen plantvakken parkeerplaatsen.

Voor de aanplantingen in de plantvakken tussen en langs parkeerplaatsen mag omwille van mogelijke 
kruisbestuiving met het andere inheems plantgoed niet gewerkt worden met cultivars. Het gebruik van 
exotische soorten is niet toegelaten. Mogelijke soorten zijn haagbeuk, winterlinde en zomereik. Voor 
de plantvakken nabij de gevel van de sporthal kan omwille van praktische- en veiligheidsredenen ook 
met inheemse struiken in plaats van boomsoorten gewerkt worden. Hazelaar is hiervoor een goede 
optie aangezien deze soort ook goed snoei verdraagt zodat parkeerplaatsen makkelijk vrij gehouden 
kunnen worden zonder dat de gezondheidstoestand van de struiken in het gedrang komt.

OPMERKING: Tussen de westelijke en zuidelijke groenbuffer en gevormd door de hoek van het 
aangrenzend perceel 2D 134m2 is de realisatie van een smalle buffer (ongeveer 1m breed volgens 
plan) enkel te realiseren met een bodembedekker of laag en smal struikgewas. Dit in functie van een 
vrije doorgang voor brandweer. Struikheide is hiervoor een goede optie en vormt een mooie en 
biodiverse aanvulling op de rest van de beplanting. Dit geldt eveneens voor de noordelijke en 



oostelijke groenbufferzones die mogelijk te smal zijn voor een beplanting met struikgewas, laat staan 
bomen.

Het bestaande reliëf wordt behouden. Met de opgelegde wijzigingen in functie van de buffering en 
infiltratie van hemelwater zal het reliëf beperkt wel wijzigen, maar niet tot tegen de perceelgrenzen.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Voorwaardelijk gunstig advies.

Voorwaarden
• De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid op het inplantingsplan, moet gratis 

worden overgedragen naar het openbaar domein conform de voorwaarden opgenomen in 
bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. Deze voorwaarden moeten strikt 
worden nageleefd.

• In de zijstraat Lierseweg/Wolfstee moeten vanaf gewestweg N13 tot aan kruispunt Wolfstee-
Wolfstee, de leidingen ondergronds gebracht worden en moet openbare verlichting geplaatst 
worden voordat van de vergunning gebruik gemaakt kan worden.

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.

• Een attest moet worden opgevraagd, voor wegname van nutsleidingen (elektriciteit en 
aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 
2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer 
die de afbraakwerken zal uitvoeren.

• De kantoren, polyvalente ruimte, horeca en personeelsruimten moeten steeds in functie blijven 
dan de recreatieve activiteiten op het terrein en mogen niet autonoom gebruikt worden.

• De private DWA-aansluitingen moeten op de klaargestoken wachtaansluitingen aangesloten 
worden. Bestaande rioolaansluitingen (grenzend aan voorliggend project) die niet hergebruikt 
worden moeten volgens de regels van de kunst afgedicht worden.

• Om het uitgerekende buffervolume te kunnen garanderen in de praktijk is het belangrijk dat de 
buizen met diameter 800 mm allemaal pas komen te liggen. In de praktijk is dit geen probleem 
omdat de vloerpas van het te behouden gebouw A 14,34 bedraagt. Vanaf deze pas moet steeds 
rekening gehouden worden met volgende voorwaarden (dit om wateroverlast naar belendende 
percelen te vermijden): 

o Wandelpad: afwatering van 2% richting rijweg
o Parkeerplaatsen: moeten pas aangelegd worden (geen afwatering om waterinfiltratie in 

de waterdoorlatende klinkers te bevorderen)
o Rijweg: Moet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden met in het midden een goot 

+ voldoende kolken (afwatering van 2 % richting de middengoot)
o De hoogteverschillen die op de perceelsgrenzen gecreëerd worden door 

bovenvermelde randvoorwaarden, moeten opgevangen worden op het eigen terrein 
door een L-profiel te plaatsen tussen de parkeerplaatsen en de groenstrook. Op dit L-
profiel moeten biggenruggen verankerd worden die moeten vermijden dat 
automobilisten tot voorbij het L-profiel zullen rijden, maar tegelijkertijd nog toelaten 
dat de carrosserie van de wagens over de biggenruggen komt te hangen (rekening 
houdend met het feit dat parkeerplaatsen slechts 4,5 m lang zijn thv de groenstroken is 
dit een belangrijke randvoorwaarde).  

o Om zo min mogelijk in conflict te komen met eventuele toekomstige hoge 
grondwaterstanden moeten de infiltratiebuizen diameter 800 mm zo hoog mogelijk 
aangelegd worden (zonder in conflict te komen met de stabiliteitstechnische aanleg 
van een rijweg).

o Het moet absoluut vermeden worden dat (overtollig) regenwater van de private 
verhardingen via de toegangswegen op de Lierseweg (openbare weg) terecht komt. 



• Om te kunnen inspelen op buien die intenser zijn dan de eisen van de stedenbouwkundige 
verordening moet aan volgende bijkomende randvoorwaarden voldaan worden (cfr achteraf 
ingediende voorstel door ontwikkelaar): 

o Ten oosten en ten noorden van het projectgebied moet in de groene bufferstrook een 
bijkomende gracht gerealiseerd worden met een buffervolume van respectievelijk 36,8 
m³ en 56 m³. Tegelijkertijd moet achter deze grachten een talud worden gerealiseerd 
waarvan het maaiveldniveau even hoog is als het maaiveldniveau van de 
biggenruggen (dit vermijdt dat overtollig regenwater naar het openbaar domein zou 
afstromen). Het hoogteverschil tussen deze talud en het aanpalende openbaar domein 
moet in de groene bufferstroken worden weggewerkt.

o Om beide buffergrachten maximaal dienst te laten doen is het aangewezen om telkens 
een overloop op de infiltratiebuizen diameter 800 mm te voorzien (vloei van overloop 
moet hoger liggen dan bovenkant van infiltratiebuizen om geen buffervolume in de 
infiltratiebuizen te verliezen). Op die manier voorkom je water op de private rijweg op 
een moment dat de grachten nog leeg staan (cfr omgekeerd dakprofiel van de private 
rijweg).

• De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium - infoworks@fluxys.com afgeleverd op 13 
februari 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• De voorwaarden uit het advies van FOD Binnenlandse Zaken - astrid veiligheidscommissie - 
indoor.astrid@ibz.fgov.be afgeleverd op 14 mei 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos - adviezen en vergunningen Antwerpen 
afgeleverd op 13 februari 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - 
preventie - administratie afgeleverd op 23 mei 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• De bufferzones moeten, zoals aangegeven in de aanvraag, aangeplant worden met inheems 
struikgewas (geen cultivars!). Volgende soorten zijn inheems en standplaatsgeschikt. De 
toekomstige aanplant moet bijgevolg gerealiseerd worden door het gebruik van deze soorten: 
spork, wilde lijsterbes, hazelaar, veldesdoorn en éénstijlige meidoorn. Verder is het aan te 
bevelen om een afwisseling met hoogstammig groen te voorzien (zomereik). Dit komt neer op 
8 hoogstammige zomereiken op plantafstand van ongeveer 25m in de zuidelijke (5 bomen) en 
westelijke buffer (3 bomen). Het onderhoud van deze zomereiken dient te gebeuren in functie 
van een gezonde boom met voldoende diepe kroon maar met voldoende ruimte en licht voor 
de struiksoorten in de buffer.

• De overige groenzones moeten aangeplant worden met inheemse planten (geen cultivars!) die 
ook standplaats geschikt zijn.

 Bijzondere milieuvoorwaarden
///

Lasten
///

De gemeenteraad besliste op 2 juli 2019 om de zaak van de wegen voorwaardelijk goed te keuren en 
om aan de bouwheer lasten op te leggen.
Het college sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 13 juni 2019 
en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering. Het college sluit zich eveneens aan bij het besluit 
van de gemeenteraad van 2 juli 2019. 

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 8 juli 2019 
het volgende:



Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2018078876 aan Artim, 
vertegenwoordigd door de heer Karel Albert J. Cardoen voor handelingen op het terrein met als adres 
Lierseweg 317 te 2200 Herentals en met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 134V2.
De aanvraag betreft de bouw van een sport- en recreatiehal en volgende exploitatie van een ingedeelde 
inrichting:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse
43.1.1°b) 300 kW tot en met 2000 kW, als de 

inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is 
in een ander gebied dan industriegebied en 
gestookt wordt met aardgas.

3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid op het inplantingsplan, 
moet gratis worden overgedragen naar het openbaar domein conform de 
voorwaarden opgenomen in bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. 
Deze voorwaarden moeten strikt worden nageleefd.

• In de zijstraat Lierseweg/Wolfstee moeten vanaf gewestweg N13 tot aan kruispunt 
Wolfstee-Wolfstee, de leidingen ondergronds gebracht worden en moet openbare 
verlichting geplaatst worden voordat van de vergunning gebruik gemaakt kan 
worden.

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.

• Een attest moet worden opgevraagd, voor wegname van nutsleidingen (elektriciteit 
en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin 
Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest 
overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

• De kantoren, polyvalente ruimte, horeca en personeelsruimten moeten steeds in 
functie blijven dan de recreatieve activiteiten op het terrein en mogen niet autonoom 
gebruikt worden.

• De private DWA-aansluitingen moeten op de klaargestoken wachtaansluitingen 
aangesloten worden. Bestaande rioolaansluitingen (grenzend aan voorliggend 
project) die niet hergebruikt worden moeten volgens de regels van de kunst afgedicht 
worden.

• Om het uitgerekende buffervolume te kunnen garanderen in de praktijk is het 
belangrijk dat de buizen met diameter 800 mm allemaal pas komen te liggen. In de 
praktijk is dit geen probleem omdat de vloerpas van het te behouden gebouw A 14,34 
bedraagt. Vanaf deze pas moet steeds rekening gehouden worden met volgende 
voorwaarden (dit om wateroverlast naar belendende percelen te vermijden): 

o Wandelpad: afwatering van 2% richting rijweg
o Parkeerplaatsen: moeten pas aangelegd worden (geen afwatering om 

waterinfiltratie in de waterdoorlatende klinkers te bevorderen)
o Rijweg: Moet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden met in het midden 

een goot + voldoende kolken (afwatering van 2 % richting de middengoot)
o De hoogteverschillen die op de perceelsgrenzen gecreëerd worden door 

bovenvermelde randvoorwaarden, moeten opgevangen worden op het eigen 
terrein door een L-profiel te plaatsen tussen de parkeerplaatsen en de 
groenstrook. Op dit L-profiel moeten biggenruggen verankerd worden die 



moeten vermijden dat automobilisten tot voorbij het L-profiel zullen rijden, 
maar tegelijkertijd nog toelaten dat de carrosserie van de wagens over de 
biggenruggen komt te hangen (rekening houdend met het feit dat 
parkeerplaatsen slechts 4,5 m lang zijn thv de groenstroken is dit een 
belangrijke randvoorwaarde). 

o Om zo min mogelijk in conflict te komen met eventuele toekomstige hoge 
grondwaterstanden moeten de infiltratiebuizen diameter 800 mm zo hoog 
mogelijk aangelegd worden (zonder in conflict te komen met de 
stabiliteitstechnische aanleg van een rijweg).

o Het moet absoluut vermeden worden dat (overtollig) regenwater van de 
private verhardingen via de toegangswegen op de Lierseweg (openbare weg) 
terecht komt.

• Om te kunnen inspelen op buien die intenser zijn dan de eisen van de 
stedenbouwkundige verordening moet aan volgende bijkomende randvoorwaarden 
voldaan worden (cfr achteraf ingediende voorstel door ontwikkelaar): 

o Ten oosten en ten noorden van het projectgebied moet in de groene 
bufferstrook een bijkomende gracht gerealiseerd worden met een 
buffervolume van respectievelijk 36,8 m³ en 56 m³. Tegelijkertijd moet achter 
deze grachten een talud worden gerealiseerd waarvan het maaiveldniveau 
even hoog is als het maaiveldniveau van de biggenruggen (dit vermijdt dat 
overtollig regenwater naar het openbaar domein zou afstromen). Het 
hoogteverschil tussen deze talud en het aanpalende openbaar domein moet in 
de groene bufferstroken worden weggewerkt.

o Om beide buffergrachten maximaal dienst te laten doen, is het aangewezen 
om telkens een overloop op de infiltratiebuizen diameter 800 mm te voorzien 
(vloei van overloop moet hoger liggen dan bovenkant van infiltratiebuizen om 
geen buffervolume in de infiltratiebuizen te verliezen). Op die manier 
voorkom je water op de private rijweg op een moment dat de grachten nog 
leeg staan (cfr omgekeerd dakprofiel van de private rijweg).

• De voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium - infoworks@fluxys.com 
afgeleverd op 13 februari 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• De voorwaarden uit het advies van FOD Binnenlandse Zaken - astrid 
veiligheidscommissie - indoor.astrid@ibz.fgov.be afgeleverd op 14 mei 2019 moeten 
strikt nageleefd worden.

• Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos - adviezen en vergunningen 
Antwerpen afgeleverd op 13 februari 2019 moeten strikt nageleefd worden.

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) - preventie - administratie afgeleverd op 23 mei 2019 moeten strikt nageleefd 
worden.

• De bufferzones moeten, zoals aangegeven in de aanvraag, aangeplant worden met 
inheems struikgewas (geen cultivars!). Volgende soorten zijn inheems en 
standplaatsgeschikt. De toekomstige aanplant moet bijgevolg gerealiseerd worden 
door het gebruik van deze soorten: spork, wilde lijsterbes, hazelaar, veldesdoorn en 
éénstijlige meidoorn. Verder is het aan te bevelen om een afwisseling met 
hoogstammig groen te voorzien (zomereik). Dit komt neer op 8 hoogstammige 
zomereiken op plantafstand van ongeveer 25m in de zuidelijke (5 bomen) en 
westelijke buffer (3 bomen). Het onderhoud van deze zomereiken moet gebeuren in 
functie van een gezonde boom met voldoende diepe kroon maar met voldoende 
ruimte en licht voor de struiksoorten in de buffer.



• De overige groenzones moeten aangeplant worden met inheemse planten (geen 
cultivars!) die ook standplaats geschikt zijn.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen 
de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen 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.

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.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste 
administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie 
in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep 
kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen 
uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste 
administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de 
adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

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



1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties 
aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste 
administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de 
betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten 
minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is 
ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig 
is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde 
zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere 
regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het 
beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke 
omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde 
overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem 
gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien 
dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in 
het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten 
omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische 
doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen 
een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift 
per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure 
tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:



1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie 
die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt;

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.



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078876

Door Artim, vertegenwoordigd door de heer Karel Albert J. Cardoen, werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 
handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over: de bouw van een sport- en recreatiehal en een gasgestookte condensatieketel met een 
vermogen van 400 kW

De aanvraag heeft als adres: Lierseweg 317 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie D, perceel 
134V2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden.
De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/). Ook op de 
dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u 
hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het 
dossiernummer  OMV_2018078876 te vermelden. U kan ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50.

Beroepsmogelijkheden
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 de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen – 

Koningin Elisabethlei 22 – 2018 Antwerpen.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw 
beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van de beslissing. 
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw 
beroepschrift 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.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
2. de volgende referentie: OMV_2018078876;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang 

dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep 
omgevingsvergunning OMV_2018078876” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

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

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
http://www.herentals.be/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.be
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