
Omgevingsloketnummer: OMV_2019029580

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

De aanvraag van Groep Van Roey NV - de heer Kris Peeraer met als adres Oostmalsesteenweg 261 te 
2310 Rijkevorsel , werd ingediend op 18 maart 2019.
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 juni 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Vorselaarsebaan 1, Vorselaarsebaan 10, 
Vorselaarsebaan 11, Vorselaarsebaan 12, Vorselaarsebaan 13, Vorselaarsebaan 14, Vorselaarsebaan 15, 
Vorselaarsebaan 16, Vorselaarsebaan 17, Vorselaarsebaan 18, Vorselaarsebaan 19, Vorselaarsebaan 2, 
Vorselaarsebaan 3, Vorselaarsebaan 4, Vorselaarsebaan 5, Vorselaarsebaan 6, Vorselaarsebaan 7, 
Vorselaarsebaan 8, Vorselaarsebaan 9 te 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 13011, sectie A, 
perceel 265B3, 266A2, 266D, 266E, 266F, 266G, 266H, 266K, 266L, 266M, 266N, 266P, 266R, 266T, 
266V, 266W, 266X, 266Y, 266Z.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 50 wooneenheden.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR

Toetsing van de aanvraag

1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
De aanvraag betreft het bouwen van 50 wooneenheden.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.



De aanvraag kadert in een masterplan dat de toekomstige ontwikkelingsperspectieven van de totale 
OCMW-site in kaart brengt. Dit masterplan is momenteel in opmaak en nadert de eindfase. Het CBO-
project, namelijk het bouwen van 3 nieuwe bouwblokken met in totaal 50 woonentiteiten, is de eerste 
realisatie binnen het masterplan. 

Binnen het projectgebied van de 3 nieuwe gebouwen, bevinden zich 9 af te breken halfopen 
assistentiewoningen, opgebouwd in roodbruine baksteen en antracietkleurige dak- en gevelleien. Net 
buiten het projectgebied bevinden zich bijkomend nog 9 halfopen assistentiewoningen, met eenzelfde 
uitzicht als hierboven beschreven, die tevens binnen deze aanvraag beoogd zijn om af te breken. 
Grenzend aan het projectgebied bevindt zich het WZC Sint-Anna. Op de site van het WZC bevinden 
zich dus nog het bestaande rusthuis enerzijds en 12 halfopen assistentiewoningen anderzijds. Het 
nieuwbouwcomplex is onderdeel van het bestaande woonzorgcentrum en werd recent nog onder 
handen genomen. De 12 halfopen assistentiewoningen maken deel uit van het masterplan in opmaak 
en worden in de voorliggende aanvraag bijgevolg buiten beschouwing gelaten, deze zijn gelegen tegen 
de achtertuinen van de woningen van de Poederleeseweg. 

Er zal eveneens een gedeelte van de private wegenis op de site worden verwijderd. Op het 
inplantingsplan van de bestaande toestand is duidelijk te zien welke wegenis men zal afbreken. Deze 
bevindt zich voornamelijk binnen het projectgebied van het CBO-project. Buiten het projectgebied 
worden enkel een aantal zachte wegen tussen de assistentiewoningen afgebroken. De mobiliteit zal 
bijgevolg op een lichtjes andere manier afgewikkeld moeten worden dan voorheen. De bestaande 
toegangsweg naar de WZC-site blijft bestaan. De nieuwe ontwikkeling zal bijgevolg aantakken op de 
bestaande toegang- en ontsluitingsweg. Enkel de manier waarop men op de site moet rondrijden zal 
wijzigen. Er is nu maar 1 rondgang beschikbaar, terwijl er in de bestaande toestand meerdere 
rondgangen mogelijk zijn. 

Kortom heeft de volledige aanvraag betrekking op de volgende elementen: 

- Het rooien van 16 hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos;

- Het slopen van 18 bestaande assistentiewoningen met daarbij horende weginfrastructuur; 

- Het verwijderen van bestaande verhardingen en een bestaande fietsenberging binnen de projectzone;

- Het bouwen van 3 nieuwe gebouwen waarin zich in totaal 50 wooneenheden voor senioren bevinden, 
waarvan 9 éénslaapkamerappartementen en 41 tweeslaapkamerappartementen; 

- Het bouwen van 2 losstaande fietsenbergingen;

- De aanleg van een nieuwe padenstructuur en brandweg binnen de projectzone. 

2. Historiek
• VLAREM melding klasse 3: 2013/046, Bronbemaling horende bij een bouwwerf - Aktename, 

resultaat: Aktename
• VLAREM milieuvergunning: 2012/013, Rust- en verzorgingstehuis - Beslist in eerste aanleg, 

resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OS): 1993/00097, Het oprichten van een serre - Beslist in 

eerste aanleg, resultaat: Vergund
• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1980/00183, Het oprichten van een rust-en 

verzorgingsinstelling voor bejaarden en 30 woningen - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund



• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1996/00062, Plaatsen van 3 dierenstallingen in hout. - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 1998/00204, Het oprichten van 4 carports/bergruimten 
voor rust- en verzorgingstehuis Sint-Anna Herentals - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2003/00227, Het plaatsen van signalisatieborden - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund

• Stedenbouwkundige vergunning (OI): 2009/00211, Het renoveren van een afwaskeuken - In 
uitvoering, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2011/00129, Nieuwbouw van een 
rusthuis voor 120 bedden en 38 serviceflats, verbouwing en gedeeltelijke afbraak van een 
logistieke vleugel van een bestaand rusthuis - In uitvoering, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2013/00187, Het vellen van een berk - 
Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: 2015/00227, Het verbouwen van blok 
b tot dagverzorgingscentrum - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met voorwaarden

• Stedenbouwkundig attest: 543/s2, Voor aanpassings- en verbouwingswerken - Beslist in eerste 
aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2004/17/S2, Nieuwbouw rvt 129 bedden met dagcentrum (15 pers), 
met keuken en met wasserij - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2009/008/SA, Het bouwen van een nieuw rusthuis voor 120 bedden 
en 30 serviceflats en een masterplan voor een nieuwe zorgencampus Sint Anna / cbs advies 
15/12/2009 - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Positief

• Stedenbouwkundig attest: 2011/06/SA, Het verbouwen van blok b en e van een bestaand 
rusthuis tot dagverzorgingscentrum van 15 personenen en thuiszorg - Beslist in eerste aanleg, 
resultaat: Positief

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: SV2016/211, de verbouwing van de 
grootkeuken en van de wandelgang in blok D - Beslist in eerste aanleg, resultaat: Vergund met 
voorwaarden

• Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure: SV2016/232, het regulariseren van een 
nieuwbouw rusthuis voor 120 bedden en 40 serviceflats - Beslist in eerste aanleg, resultaat: 
Vergund met voorwaarden

• Aanvraag omgevingsproject: OMG/2018/00111, het verbouwen van een woonzorgcentrum tot 
een gebouw voor woonondersteuning en dagbesteding voor volwassenen met een handicap. - 
Beslissing geregistreerd, resultaat: Vergunning onder 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. Het openbaar onderzoek werd gehouden 
van 30 juni 2019  t.e.m. 29 juli 2019 . Er werden 0 bezwaren ingediend. 

4. Adviezen
De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:
Het advies van Herentals - groen afgeleverd op 11 september 2019 is gedeeltelijk gunstig
Het advies van Herentals - mobiliteit werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als gunstig 
beoordeeld worden.
Het advies van Pidpa - distributie leidingen afgeleverd op 12 juli 2019 is gedeeltelijk gunstig



Het advies van Telenet - omgevingsloket Telenet afgeleverd op 4 juli 2019 is volledig gunstig
Het advies van Fluvius system operator - Fluvius afgeleverd op 16 juli 2019 is gedeeltelijk gunstig
Het advies van brandweerzone kempen - hulpverleningszone 5 (geel) - preventie - administratie 
afgeleverd op 6 september 2019 is volledig gunstig
Het advies van Toegankelijk vlaanderen - toegankelijk vlaanderen (inter) afgeleverd op 11 september 
2019 is gedeeltelijk gunstig
Het advies van Air Liquide industries belgium - rc.al-sc@airliquide.com afgeleverd op 11 juli 2019 is 
volledig gunstig
Het advies van Herentals - infrastructuur werd niet tijdig aangeleverd, en zal in die zin als gunstig 
beoordeeld worden.
Het advies van Agentschap voor natuur en bos - adviezen en vergunningen antwerpen afgeleverd op 
18 juli 2019 is volledig gunstig
Het advies van FOD binnenlandse zaken - Astrid veiligheidscommissie - indoor.astrid@ibz.fgov.be 
afgeleverd op 16 juli 2019 is volledig gunstig
Het advies van Toegankelijk Vlaanderen - toegankelijk vlaanderen (inter) werd niet tijdig aangeleverd, 
en zal in die zin als gunstig beoordeeld worden.

Bespreking adviezen
Het advies van Pidpa van 12 juli 2019 met als kenmerk D-24-809 is voorwaardelijk gunstig. De 
voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Telenet van 4 juli 2019 met als kenmerk 250033431-HV is voorwaardelijk gunstig. De 
voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Fluvius van 16 juli 2019 is voorwaardelijk gunstig. De voorwaarden uit dit advies 
dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Brandweerzone Kempen van 16 juli 2019 met als kenmerk BWDP/2019-0302-001/01 
is voorwaardelijk gunstig. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van Air Liquide van 11 juli 2019 met als kenmerk 19_AL_0072_NC_BV is gunstig. Dit 
advies wordt bijgetreden. 

Het advies van Agentschap voor Natuur en Bos van 18 juli 2019 met als kenmerk is 19-213321 is 
gunstig onder voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd. 

Het advies van ASTRID-veiligheidscommissie van 16 juli 2019 met als kenmerk 3066 is gunstig. Dit 
advies wordt bijgetreden. 

Het advies van Toegankelijk Vlaanderen van 19 juli 2019 is ongunstig. Hierop heeft de aanvrager een 
wijzigingsverzoek ingediend. Het daaropvolgende advies van 11 september 2019 met als kenmerk 
20191593 is voorwaardelijk gunstig. Dit laatste advies is geldig. De voorwaarden uit dit advies dienen 
strikt te worden nageleefd.  

5. Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologische voorschriften

• Gewestplan: Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28 juli 1978, bestemming: 
woongebieden en waterwinningsgebieden

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



• Ruimtelijk uitvoeringsplan: PRUP Afbakeningslijn, goedgekeurd op: 27 september 2018

Verordeningen
• Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
• Hemelwaterputten (gewestelijk)
• Weekendverblijven (gewestelijk)
• Toegankelijkheid (gewestelijk)
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
///

Beoordeling planologisch kader
De aangevraagde functie, namelijk het bouwen van 50 seniorenwoningen, past in de geldende 
gewestplanbestemming. 

De aanvraag doet geen afbreuk aan het PRUP. 

Er is geen rooilijnplan van toepassing. 

 Sectorale regelgeving

Wegenis
De omgevingsvergunningsaanvraag heeft zowel betrekking op de bouw van de 3 woonblokken van het 
CBO-project als de afbraak van 18 halfopen assistentiewoningen. Aangezien over het betreffende 
terrein op dit moment nutsleidingen en leidingen voor de riolering lopen, die de 12 te behouden 
halfopen assistentiewoningen bedienen, moet in deze omgevingsvergunningsaanvraag opgelegd 
worden dat alle noodzakelijke aanpassingswerken, zoals bijvoorbeeld het afbreken, verleggen, 
heraanleggen en vernieuwen, van de nutsleidingen en riolering ten laste zijn van de huidige aanvrager. 
Deze voorwaarde wordt opgelegd om de continuïteit van de nutsvoorzieningen van onder andere de 12 
te behouden halfopen assistentiewoningen blijvend te kunnen garanderen.

Bij de heraanleg van nutsleidingen moeten deze maximaal tegen de perceelsgrens van het CBO-project 
gelegd worden om de ontwikkeling van de resterende fases niet te hypothekeren.   

De aansluiting van de nutsleidingen van het CBO-project moet maximaal gelegd worden in functie 
van de nieuwe toegangsweg die voorzien is in het masterplan, dit om te vermijden dat deze later 
nogmaals moet verplaatst worden.

Om bovenstaande zaken op elkaar af te stemmen moet de ontwikkelaar voorafgaandelijk aan de 
uitvoering van de omgevingsvergunning een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen 
beleggen waarbij iemand van de technische dienst van de stad Herentals aanwezig moet zijn.

Watertoets
RIOLERING

AFVALWATER

Het afvalwater van de toiletten moet aangesloten worden op de bestaande septische put op het terrein. 
De rest van het huishoudelijk afvalwater mag aangesloten worden na de overloop van deze put.

HEMELWATER 



Het hemelwater moet opgevangen worden in (een) hemelwaterput(ten) en optimaal hergebruikt 
worden. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening op het eigen 
terrein. Er mag geen overloop van hemelwater voorzien worden naar de openbare riolering.

VERHARDINGEN

De nieuwe verharding is bij voorkeur waterdoorlatend en moet afstromen naar de omliggende bodem 
of aangesloten worden op de infiltratievoorziening.

Project-MER
///

Mer-screening
///

Voortoets/Passende beoordeling
///

Erfgoed-/archeologietoets
///

Mober
///

Toegankelijkheidstoets
///

Decreet grond- en pandenbeleid
///

Scheidingsmuren
///

6. Toetsing van de milieuaspecten
///

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

Het perceel ligt op ongeveer 1,4 km afstand in vogelvlucht ten noordwesten van de Grote Markt van 
Herentals. 

De projectzone maakt deel uit van de OCMW-site die gelegen is in de Vorselaarsebaan. Deze 
omgeving is een groene omgeving waar het recreatiedomein Netepark alsook een sportcentrum van 
Sport Vlaanderen terug te vinden zijn. In de nabije omgeving worden bijgevolg tal van recreatie- en 
sportactiviteiten aangeboden. Ten noorden en ten westen van het perceel, aan de achterkant van het 
projectgebied, bevinden zich de Poederleeseweg en een woonwijk waarin voornamelijk 
ééngezinswoningen terug te vinden zijn.

Het projectgebied sluit aan bij de Vorselaarsebaan, de ontsluitingsweg voor het recreatiegebied 
Netevallei en bevindt zich dus ook vlak bij de Poederleeseweg. 



De geplande functie, een wooncomplex voor senioren, past in de omgeving en op het terrein. 

Mobiliteit

Om tegemoet te komen aan de mobiliteitsbehoefte en parkeerdruk die het project met zich zal 
meebrengen, creëert men in elk gebouw aparte fiets-, scooter- en autovoorzieningen. Zo voorziet men 
in gebouw A (16 woonentiteiten) een specifieke scooterberging in plaats van een fietsenberging. 
Concreet zal men in dit gebouw zorgen voor 16 private bergingen met telkens een plaats voor een 
scooter. Gebouw B (21 woonentiteiten) krijgt 10 private fietsenbergingen alsook een ondergrondse 
parkeergarage met 31 autostaanplaatsen. In deze garage voorziet men voldoende parkeerplaatsen voor 
de bewoners van de 50 woonentiteiten. Gebouw C (13 woonentiteiten) heeft tenslotte 8 private 
fietsenbergingen en 6 private stalplaatsen voor scooters. Verder worden er nog twee kleine aparte 
structuren gebouwd op maaiveldniveau waarin telkens 5 private fietsenbergingen ondergebracht 
worden, met telkens ruimte voor ongeveer 3 fietsen per berging. Deze dienen ter aanvulling van de 
fietsenbergingen op de gelijkvloerse verdieping van gebouwen B en C. Op deze manier wil men 
verzekeren dat elke woonentiteit een private fietsen- of scooterberging heeft. Men kan dus voorzien in 
voldoende mogelijkheden om de vervoersmiddelen van de bewoners te bergen. 

Voor de bezoekers voorziet men echter niet voldoende parkeerplaatsen in het projectgebied van het 
CBO-project. Dit komt omdat het CBO-project een onderdeel is van een masterplan in opmaak. In dit 
masterplan zijn verschillende fases uitgewerkt, waarvan de voorliggende aanvraag de eerste fase is. Na 
het uitvoeren van deze fase heeft men een tekort van 13 parkeerplaatsen voor bezoekers van het CBO-
project. Dit kan tijdelijk opgevangen worden door bestaande parkeerplaatsen rondom de af te breken 
assistentiewoningen, die net buiten het projectgebied van de aanvraag liggen. Rondom deze 
assistentiewoningen werden destijds namelijk 3 clusters van 5 parkeerplaatsen ingericht. Men moet 
deze behouden in afwachting van de uitvoering van het masterplan zodat men de parkeerdruk van de 
bezoekers van het CBO-project tijdelijk kan opvangen.

Door het lichtjes ophogen van gebouw B, zullen de paden tussen de gebouwen licht hellend zijn. De 
hellingen die door de ophoging ontstaan op de paden tussen gebouwen A en B enerzijds en gebouwen 
B en C anderzijds zijn beperkt tot respectievelijk 4% en 2% en blijven op die manier vlot toegankelijk 
voor personen in een rolstoel. Een brandweg van 4,00 m breed in een versterkte grasstrook maakt alle 
appartementen toegankelijk voor hulp- en verhuisdiensten.

Ruimtegebruik - bouwdichtheid - schaalaspecten

Aan de bestaande perceelstructuur worden geen wijzigingen aangebracht.

De woondichtheid op het perceel neemt toe. Met de realisatie van het voorgestelde project wordt een 
dichtheid van ongeveer 96 woningen per hectare gerealiseerd. Deze dichtheid werd enkel berekend 
binnen het projectgebied van het CBO-project, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 5190,00 m2. 
Een dichtheid van 96 woningen per hectare is eerder hoog. Bij de opmaak van het masterplan dient de 
dichtheid echter nog eens over de gehele site bekeken te worden voor een nieuwe en meer correcte 
beoordeling.  

De 50 seniorenwoningen worden ondergebracht in 3 gebouwen met een variërende bouwhoogte van 3 
à 4 bouwlagen. Elk gebouw krijgt op de zuidelijke kop een gedeeltelijke 4de bouwlaag met een 
maximale hoogte van ongeveer 12,00 m. Bij gebouw A en C is deze 4de bouwlaag over slechts de 
helft van de oppervlakte opgetrokken, terwijl men bij gebouw B een groter deel van de oppervlakte 
benut. De 3 gebouwen hebben telkens een eenvoudig balkvormig volume, dat onderbroken wordt door 
een centrale verticale circulatiekoker. De maximale breedte van elk gebouw is ongeveer 15,00 m. De 
maximale diepte van gebouw A en B is ongeveer 50,00 m. Gebouw C heeft men wat ingekort tot 
ongeveer 40,00 m, om zo meer variatie te kunnen brengen in het ontwerp. Men heeft de gebouwen 



verder lichtjes gerangschikt ingeplant. Gebouwen A en C krijgen bovendien een knik net achter de 
centrale circulatieruimte, waardoor de inplanting van het tweede deel van deze gebouwen een aantal 
meter naar links of rechts opschuift. Door deze subtiele onregelmatigheden zorgt men voor een 
gevarieerd, doch niet te opvallend geheel. 

Gebouw A is het meest westelijk gesitueerd en bevat 16 wooneenheden, waarvan er 10 bestemd zijn 
als tweeslaapkamerappartementen en 6 als éénslaapkamerappartementen. Alle wooneenheden zijn 
bereikbaar via een buitenpasserelle waaraan ook de private terrassen van ongeveer 5,00 m2 zijn 
geschakeld. Enkel de entiteiten op de zuidelijke kop van het gebouw hebben een uitpandig terras van 
7,25 m2, los van de passerelle. 

Gebouw B werd anders opgevat en heeft langs de ene zijde een passerelle en langs de andere zijde 
private uitpandige terrassen van ongeveer 7,25 m2. Ook aan de zuidzijde van het gebouw heeft men 
private uitpandige terrassen van 7,25 m2 voorzien. Het gebouw bevat 21 wooneenheden die allemaal 
twee slaapkamers hebben. 

Gebouw C is het meest oostelijk gesitueerd en heeft naar analogie met de andere twee 
appartementsgebouwen drie bouwlagen met een vierde bouwlaag als hoogteaccent op de zuidelijke 
kop. Het gebouw bevat 13 wooneenheden waarvan 3 éénslaapkamerappartementen en 10 
tweeslaapkamerappartementen. Organisatorisch is dit gebouw identiek opgevat als gebouw A, met een 
combinatie van een buitenpasserelle en private terrassen die uitgeven op de passerelle. De private 
terrassen hebben eveneens allemaal een oppervlakte van ongeveer 5,00 m2. Op de zuidelijke kop van 
het gebouw voorziet men entiteiten met een uitpandig privaat terras van 7,25 m2, dat bijgevolg niet 
uitgeeft op de passerelle. 

Architectuur - cultuuraspecten - esthetiek

Elk gebouw bestaat uit een balkvormig volume van 3 bouwlagen, op de zuidelijke kop uitgebreid met 
een vierde bouwlaag als hoogte-accent.

De gevels kenmerken zich door soberheid en uitgekiende terugsprongen in de langsrichting. Baksteen 
is het dominante materiaal in deze architectuur. De baksteen heeft een roodbruine tint. Aangezien de 
gebouwen door hun omvang en volumetrie een redelijk massieve uitstraling hebben, worden enkele 
accenten toegevoegd die het geheel een lichter karakter geven. De gevel wordt gekenmerkt door een 
dubbele streklaag per verdieping waarbij het metselwerk op zijn kant wordt gedraaid. Ook de 
kroonlijst wordt als een streklaag uitgevoerd. Verder wordt het metselwerk ter plaatse van de 
raamopeningen 2,00 cm terugliggend uitgevoerd met als doel de massieve horizontaliteit van de 
volumes te breken. De passerelle gekoppeld aan de terrassen van de appartementen versterkt de 
levendigheid van het project en verschaalt de gevels. Ter plaatse van de fietsenberging en 
circulatieruimte op de gelijkvloerse verdiepingen kiest men telkens voor een houten gevelbekleding. 
Hierdoor geeft men het gebouw een accent en benadrukt men de toegang. De passerelle en de terrassen 
worden voorzien in beton met stalen kolommen en metalen balustrades. Het buitenschrijnwerk bestaat 
uit aluminium schrijnwerk in een donkere tint.

De uitvoering van de gebouwen staat een beetje in contrast met de huidige bebouwing op de site. De 
bestaande bebouwing is namelijk telkens afgewerkt met een combinatie van een witte en houten 
gevelbekleding ofwel grijze en houten gevelbekleding. Het bestaande rusthuis is een complex van 
ongeveer 2 bouwlagen met witte gevelbekleding en houten lamellen voor de ramen. Verder is er nog 
een recent gebouw voor woonondersteuning en dagbesteding voor volwassenen met een handicap. Dit 
gebouw is afgewerkt met lichtgrijs gevelpleisterwerk, donkergrijze gevelpanelen en hout. Door middel 
van het hout en sobere tinten zoals wit en grijs trachtte men om de gebouwen in de groene omgeving 
te laten inpassen. De nieuwe bebouwing zal dus een contrast vormen met de bestaande aangezien men 
hier voor baksteen kiest en een andere kleur gebruikt. Echter zal de afwerking van de nieuwe 



bebouwing evenzeer in de omgeving passen als de afwerking van de bestaande bebouwing. De houten 
accenten kunnen bovendien gezien worden als een wederkerend element op de gehele projectsite, 
aangezien men hout gebruikt in elk recent gebouw.

De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van de 
blootstelling aan het buitenklimaat.

Het betrokken perceel of de aanpalende woningen genieten niet van enige bescherming als 
erfgoedwaarde en staan ook niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Hinderaspecten - privacy - comforteisen

Een attest van 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. De 3 nieuwe gebouwen zijn vrijstaand 
en bewaren voldoende afstand ten aanzien van de omliggende gebouwen. De maximale hoogte van elk 
gebouw is ongeveer 12,00 m. Ten aanzien van de bestaande gebouwen bewaart men telkens een 
afstand van minimaal 13,22 m. Hiermee respecteert men de 45°-regel binnen het projectgebied en 
wordt geacht dat men geen hinder zal veroorzaken op vlak van lichten en zichten. Tussen de 
gebouwen onderling bewaart men een afstand van ongeveer 18,00 m. Dit is eveneens voldoende. 
Enkel met de noordwestelijke hoek van gebouw C komt men dichter tegen de bestaande bebouwing en 
had men meer afstand moeten bewaren. Aangezien gebouw C het meest oostelijk gelegen is van zowel 
de nieuwe als bestaande bebouwing op het perceel en bovendien niet in dezelfde rechte noord-zuidas 
gepositioneerd is als de bestaande bebouwing, hoeft dit echter niet negatief beoordeeld te worden. 
Enkel de hoeken van gebouw C en van het bestaande gebouw liggen dicht bij elkaar. Indien er hier 
door de korte afstand toch hinder wordt veroorzaakt op vlak van lichten en zichten, zal dit slechts 
beperkt zijn. 

De woon- en leefkwaliteit kan met de voorgestelde volumes en open ruimten gegarandeerd blijven. Er 
worden voldoende mogelijkheden voorzien om de nodige binnen- en buitenruimte te creëren. De 
éénslaapkamerappartementen hebben telkens een oppervlakte van ongeveer 70,00 m2. De 
tweeslaapkamerappartementen hebben een oppervlakte van ongeveer 80,00 m2. Bovendien worden er 
voornamelijk tweeslaapkamerappartementen gerealiseerd. Dergelijke oppervlaktes zijn eerder groot 
voor seniorenwoningen en een tweede slaapkamer lijkt in eerste instantie niet altijd nodig bij een 
seniorenflat. De aanvrager motiveert de tweede slaapkamer echter als een hulpmiddel voor sociaal 
contact. Men zou deze voornamelijk gebruiken om kinderen en kleinkinderen uit te nodigen en te laten 
logeren. Hierdoor zou het sociaal contact van de ouderen versterkt worden en zou men vereenzaming 
kunnen tegengaan. Indien men dergelijke grote appartementen voorziet, moet echter wel bijkomend 
als voorwaarde worden opgelegd dat deze enkel door senioren zullen worden bewoond. Sommige 
appartementen lenen zich qua oppervlakte namelijk ook uit voor andere doelgroepen. Het ontwerp en 
de site zijn echter niet voorzien op een bewoning door andere doelgroepen dan senioren. Indien dit 
toch zou gebeuren, zou er hinder kunnen ontstaan op vlak van mobiliteit, omdat men het aantal 
parkeerplaatsen bijvoorbeeld op een bepaalde en oudere doelgroep heeft geënt. De wooneenheden van 
het CBO-project mogen bijgevolg enkel bewoond worden door senioren, zoals ook in de bijgevoegde 
verantwoordingsnota van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt vermeld. 

In elk gebouw waarborgen één liftkern en twee trapkernen de toegankelijkheid en evacuatieroutes. De 
woningen zijn bereikbaar via een buitenpasserelle. Door het werken met passerelles reduceert men het 
aantal verticale circulatiekernen en probeert men de sociale cohesie te versterken. Elke woning wordt 
ook voorzien van een private buitenruimte, al dan niet gekoppeld aan de passerelles. Het wordt positief 
beoordeeld dat men aandacht heeft gehad voor sociale interactie tussen de bewoners en dat het 



ontwerp zich hiertoe leent. Men heeft de passerelles bij gebouw A en gebouw C, de twee gebouwen 
aan de buitenkant van het CBO-project, bovendien naar de rest van de OCMW-site gekeerd en niet 
naar gebouw B, dat men in het midden van het CBO-project heeft geplaatst. Op deze manier streeft 
men ook naar sociale interactie tussen de bewoners van het CBO-project en de andere bewoners op de 
OCMW-site. Men geeft de bewoners van het CBO-project op deze manier ook een kijk naar de 
ruimere omgeving. 

Men zou tenslotte de meest zorgbehoevende bewoners in gebouw A willen huisvesten, aangezien dit 
gebouw het dichtste bij het bestaande woonzorgcentrum is gesitueerd. Door de ingang van gebouw A 
zo dicht mogelijk bij de toegang van het WZC te leggen, wil men de bewoners stimuleren om gebruik 
te maken van de faciliteiten van het WZC. Dit wordt positief beoordeeld. 

De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder 
te beperken zoals het burgerlijk wetboek. 

Impact op natuur en landschap - inkleding - buffering - reliëf

Er moeten bij de voorgenomen werken 16 hoogstammige bomen worden gekapt.

Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

Het bestaande reliëf wordt slechts gedeeltelijk behouden. Gebouw B is namelijk wat verhoogd ten 
opzichte van het maaiveld om de inrit tot de ondergrondse parkeergarage beter toegankelijk te maken. 
Een ophoging kan gunstig verantwoord worden indien deze enkel ter plaatse van de bebouwde zone 
gebeurt en indien men hemelwater en afwatering infiltreert op het eigen terrein. Verder heeft men 
tussen de gebouwen ook een ophoging gerealiseerd voor wat betreft de toegangspaden tussen de 
gebouwen. Gebouw B ligt namelijk hoger dan gebouw A en C. Men heeft bijgevolg de toegangspaden 
mee opgehoogd om te kunnen voldoen aan de normen van Toegankelijk Vlaanderen. De hellingen 
blijven namelijk onder de 4% en blijven daardoor toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De gaanderijen 
zijn drempelloos verbonden met de appartementen. Ook hier geldt dat hemelwater en de afwatering 
ervan moeten infiltreren in het eigen terrein. 

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
Het besluit van de gemeentelijke omgevingsambtenaar is gunstig onder voorwaarden. 

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

omgevingsloket. 
• Een attest van 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 voorwaarden uit de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius, Brandweerzone Kempen, 
Agentschap voor Natuur en Bos en Toegankelijk Vlaanderen moeten strikt worden nageleefd. 

• De wooneenheden worden prioritair door senioren bewoond, zoals ook in de 
verantwoordingsnota van de omgevingsvergunningsaanvraag word vermeld. Het ontwerp en 
de site zijn namelijk momenteel niet voorzien op een bewoning door een andere doelgroep dan 
senioren.

• De 3 clusters van 5 parkeerplaatsen rondom de af te breken assistentiewoningen moeten 
tijdelijk dienen als bezoekersparking voor het CBO-project, in afwachting van de uitvoering 
van het masterplan in opmaak.  



• Het afvalwater van de toiletten moet aangesloten worden op de bestaande septische put op het 
terrein. De rest van het huishoudelijk afvalwater mag aangesloten worden na de overloop van 
deze put.

• Het hemelwater moet opgevangen worden in (een) hemelwaterput(ten) en optimaal 
hergebruikt worden. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein. Er mag geen overloop van hemelwater voorzien 
worden naar de openbare riolering. 

• De nieuwe verharding is bij voorkeur waterdoorlatend en moet afstromen naar de omliggende 
bodem of aangesloten worden op de infiltratievoorziening. 

• Bij de heraanleg van nutsleidingen moeten deze maximaal tegen de perceelsgrens van het 
CBO-project gelegd worden om de ontwikkeling van de resterende fases niet te hypothekeren.

• De aansluiting van de nutsleidingen van het CBO-project moet maximaal gelegd worden in 
functie van de nieuwe toegangsweg die voorzien is in het masterplan, dit om te vermijden dat 
deze later nogmaals moet verplaatst worden.

• Om bovenstaande zaken op elkaar af te stemmen moet de ontwikkelaar voorafgaandelijk aan 
de uitvoering van de omgevingsvergunning een coördinatievergadering met de 
nutsmaatschappijen beleggen waarbij iemand van de technische dienst van de stad Herentals 
aanwezig moet zijn.

• De noodzakelijke dingen om de site te laten functioneren, zoals bijvoorbeeld de belevering 
van de keuken of afvalophaling, mogen niet in het gedrang komen door de voorliggende 
werken. De aanvrager dient hier strikt op toe te zien tijdens het uitvoeren van de werken. 

• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in 
functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

• De overdekte autostaanplaatsen, fiets- en scooterbergingen moeten 1 op 1 gekoppeld worden 
met de appartementen in dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein of de 
overige parking op de site wordt verlegd. Zo zal de verkoop of het verhuren van een 
appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder 
wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit 
project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in het 
kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

Lasten
• Alle noodzakelijke aanpassingswerken, zoals bijvoorbeeld het afbreken, verleggen, 

heraanleggen en vernieuwen, van de nutsleidingen en riolering zijn ten laste van de huidige 
aanvrager. De continuïteit van de nutsvoorzieningen van onder andere de 12 te behouden 
halfopen assistentiewoningen moet blijvend kunnen gegarandeerd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar en maakt de inhoud ervan tot haar eigen motivering.

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 23 
september 2019 het volgende:
Het college verleent de omgevingsvergunning nummer OMV_2019029580 aan Groep Van Roey NV - 
de heer Kris Peeraer voor handelingen op het terrein met als adres Vorselaarsebaan 1, Vorselaarsebaan 
10, Vorselaarsebaan 11, Vorselaarsebaan 12, Vorselaarsebaan 13, Vorselaarsebaan 14, 
Vorselaarsebaan 15, Vorselaarsebaan 16, Vorselaarsebaan 17, Vorselaarsebaan 18, Vorselaarsebaan 
19, Vorselaarsebaan 2, Vorselaarsebaan 3, Vorselaarsebaan 4, Vorselaarsebaan 5, Vorselaarsebaan 6, 
Vorselaarsebaan 7, Vorselaarsebaan 8, Vorselaarsebaan 9 te 2200 Herentals en met kadastrale 



gegevens afdeling 13011, sectie A, perceel 265B3, 266A2, 266D, 266E, 266F, 266G, 266H, 266K, 
266L, 266M, 266N, 266P, 266R, 266T, 266V, 266W, 266X, 266Y, 266Z.
De aanvraag betreft het bouwen van 50 wooneenheden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

• Een attest van 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 voorwaarden uit de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius, Brandweerzone 
Kempen, Agentschap voor Natuur en Bos en Toegankelijk Vlaanderen moeten strikt 
worden nageleefd. 

• De wooneenheden worden prioritair door senioren bewoond, zoals ook in de 
verantwoordingsnota van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt vermeld. Het 
ontwerp en de site zijn namelijk momenteel niet volledig voorzien op een bewoning 
door een andere doelgroep dan senioren.

• De 3 clusters van 5 parkeerplaatsen rondom de af te breken assistentiewoningen 
moeten tijdelijk dienen als bezoekersparking voor het CBO-project, in afwachting 
van de uitvoering van het masterplan in opmaak.  

• Het afvalwater van de toiletten moet aangesloten worden op de bestaande septische 
put op het terrein. De rest van het huishoudelijk afvalwater mag aangesloten worden 
na de overloop van deze put.

• Het hemelwater moet opgevangen worden in (een) hemelwaterput(ten) en optimaal 
hergebruikt worden. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein. Er mag geen overloop van hemelwater 
voorzien worden naar de openbare riolering. 

• De nieuwe verharding is bij voorkeur waterdoorlatend en moet afstromen naar de 
omliggende bodem of aangesloten worden op de infiltratievoorziening. 

• Bij de heraanleg van nutsleidingen moeten deze maximaal tegen de perceelsgrens 
van het CBO-project gelegd worden om de ontwikkeling van de resterende fases niet 
te hypothekeren.

• De aansluiting van de nutsleidingen van het CBO-project moet maximaal gelegd 
worden in functie van de nieuwe toegangsweg die voorzien is in het masterplan, om 
te vermijden dat deze later nogmaals moet verplaatst worden.

• Om bovenstaande zaken op elkaar af te stemmen, moet de ontwikkelaar 
voorafgaandelijk aan de uitvoering van de omgevingsvergunning een 
coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen beleggen waarbij iemand van de 
technische dienst van de stad Herentals aanwezig moet zijn.

• De noodzakelijke dingen om de site te laten functioneren, zoals bijvoorbeeld de 
belevering van de keuken of afvalophaling, mogen niet in het gedrang komen door de 
voorliggende werken. De aanvrager moet hier strikt op toezien tijdens het uitvoeren 
van de werken. 

• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden 
in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.



• De overdekte autostaanplaatsen, fiets- en scooterbergingen moeten 1 op 1 gekoppeld 
worden met de appartementen in dit woonproject zodat de druk niet naar het 
openbaar domein of de overige parking op de site wordt verlegd. Zo zal de verkoop 
of het verhuren van een appartement steeds ook de overdracht van een 
autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn 
parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit project of 
voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in het 
kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op:

• Alle noodzakelijke aanpassingswerken, zoals bijvoorbeeld het afbreken, verleggen, 
heraanleggen en vernieuwen, van de nutsleidingen en riolering zijn ten laste van de 
huidige aanvrager. De continuïteit van de nutsvoorzieningen van onder andere de 12 
te behouden halfopen assistentiewoningen moet blijvend kunnen gegarandeerd 
worden. 

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_2019029580

Door Groep Van Roey NV - de heer Kris Peeraer werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van 50 wooneenheden.

De aanvraag heeft als adres: Vorselaarsebaan 1, Vorselaarsebaan 10, Vorselaarsebaan 11, Vorselaarsebaan 12, 
Vorselaarsebaan 13, Vorselaarsebaan 14, Vorselaarsebaan 15, Vorselaarsebaan 16, Vorselaarsebaan 17, Vorselaarsebaan 18, 
Vorselaarsebaan 19, Vorselaarsebaan 2, Vorselaarsebaan 3, Vorselaarsebaan 4, Vorselaarsebaan 5, Vorselaarsebaan 6, 
Vorselaarsebaan 7, Vorselaarsebaan 8, Vorselaarsebaan 9 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13011, sectie 
A, perceel 265B3, 266A2, 266D, 266E, 266F, 266G, 266H, 266K, 266L, 266M, 266N, 266P, 266R, 266T, 266V, 266W, 
266X, 266Y en 266Z.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 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_2019029580 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_2019029580;
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_2019029580” 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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