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Referentie gemeente 2019/00025/ME 

Referentie omgevingsvergunning OMV_2019081894 

Project regulariseren van een veranda 

Ligging Pijnbroekstraat 57 te 1600 Sint-

Pieters-Leeuw 

Kadastrale ligging afdeling 3, sectie H, perceel 226T 

  

Contactpersoon Inge Tondeur 

Telefoonnummer 02 371 22 94 

E-mail omgevingsvergunning@sint-pieters-

leeuw.be 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Rudi Jozef 

Stiens met als adres Appelboomstraat 8 te 1602 Vlezenbeek ontvangen. 

 

De melding werd ingediend op 22/06/2019. 

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnbroekstraat 57 te 1600 

Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 3, sectie H, perceel 226T. 

 

De melding omvat: regulariseren van een veranda 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening 

houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29/07/2019 

HET VOLGENDE BESLIST: 

 

Artikel 1.  Het college neemt akte van de melding. 

 

Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken 

integraal deel uit van de meldingsakte. 
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Beroepsmogelijkheid 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende 

brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de 

dag na de betekening van deze beslissing.  

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften 

(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt 

u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de 

overheid die de beslissing genomen heeft). 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging; 

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing 

wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de 

betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen 

de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   

 

Meer info 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,  

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging 

voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

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

 

 

Afgeleverd te Sint-Pieters-Leeuw, 21 augustus 2019 
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Dossiernummer omgevingsloket OMV_2019081894 

Dossiernummer 2019/00025/ME 

 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT AKTENAME 

VAN EEN MELDING VOOR HET REGULARISEREN VAN EEN VERANDA 

 

 

De melding ingediend door Rudi Jozef Stiens met als adres Appelboomstraat 8 te 1602 

Vlezenbeek werd per beveiligde zending verzonden op 22/06/2019. 

  

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke 

bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 

 

Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:  

“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of 

exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO. 

 

Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de 

bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de 

meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen 

een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. 

 

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, 

vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde 

ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de 

melding geen verder gevolg gegeven.” 

 

Voorwerp van de melding 

De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Pijnbroekstraat 57 te 1600 Sint-

Pieters-Leeuw, kadastrale ligging: afdeling 3, sectie H, perceel 226T.  

 

Het betreft een melding voor regulariseren van een veranda. 

De melding omvat stedenbouwkundige handelingen 

 

 

Bevoegdheid 

De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een 

ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.  

 

Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename. 

 

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen. 

• Gewestplan: Koninklijk besluit van 7 maart 1977 - Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, 

goedgekeurd op: 07/03/1977, bestemming: woongebieden met landelijk karakter 

• Bijzonder plan van aanleg: Brucom-Zenneveld, goedgekeurd op: 02/07/2008 

De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
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Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 

juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening: 

(NB alle niet relevante artikelen schrappen)   

 

Artikel 2. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in 

hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de vergunningsplicht 

vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is : 

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; 

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd. 

  

Artikel 3. Voor handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, 

achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, wordt de 

vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan : 

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; 

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd; 

3° het fysiek bouwvolume en bouwoppervlakte blijven ongewijzigd. 

  

Artikel 4. Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk 

vergunde of vergund geachte woning, wordt de vergunningsplicht vervangen door een 

verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; 

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd; 

3° de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde bijgebouwen 

bedraagt maximaal 40 vierkante meter; 

4° de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in 

de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen; 

5° de hoogte is beperkt tot 4 meter. 

 

In afwijking van het eerste lid, 4°, mag, als het hoofdgebouw is opgetrokken op of tegen de 

perceelsgrens, het aangebouwde bijgebouw ook opgetrokken worden op of tegen de 

perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande scheidingsmuur 

niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het nieuw op te richten aangebouwde bijgebouw 

overschrijdt de bouwdiepte van het aanpalende gebouw niet.; Voor de toepassing van dit 

artikel worden als bijgebouwen beschouwd : de fysiek aansluitende aanhorigheden die in 

bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw. 

  

Artikel 5.  § 1. Voor de plaatsing van constructies wordt de vergunningsplicht vervangen 

door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

1° het betreft geen gebouwen of verhardingen; 

2° de constructies staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid; 

3° de constructies worden opgericht binnen een straal van vijftig meter van een 

hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund 

geachte verharding; 

4° de constructies zijn niet hoger dan twintig meter; 

5° de van vergunning vrijgestelde en gemelde constructies samen zijn niet groter dan 300 

vierkante meter; 

6° de constructies liggen op minstens: 

a) dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar 

gebied, niet zijnde parkgebied; 

b) vijf meter van alle perceelsgrenzen; 

7° de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag 

niet verminderd worden. 
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§ 2. Voor het aanleggen of uitbreiden van verhardingen wordt de vergunningsplicht 

vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

1° de verhardingen staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid; 

2° voor de plaats waar de verhardingen worden aangelegd bestaat een bijzonder plan van 

aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 

3° de verhardingen worden opgericht binnen een straal van vijftig meter van een 

hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund 

geachte verharding; 

4° de grondoppervlakte van de van vergunning vrijgestelde en gemelde verhardingen 

samen is niet groter dan 500 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds 

vergunde grondoppervlakte van de verharding; 

5° de verhardingen liggen op minstens: 

a) tien meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, 

niet zijnde parkgebied; 

b) drie meter van alle perceelsgrenzen. 

 

§ 3. Voor het oprichten van gebouwen wordt de vergunningsplicht vervangen door een 

verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

1° het gebouw heeft de functie industrie en bedrijvigheid, staat in relatie tot de bestaande 

industrie en bedrijvigheid en betreft geen bedrijfswoning; 

2° voor de plaats waar het gebouw wordt opgericht bestaat een bijzonder plan van aanleg 

of ruimtelijk uitvoeringsplan; 

3° het gebouw ligt binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of 

vergund geacht gebouw; 

4° in het geval het gebouw aangebouwd wordt aan een bestaand, vergund geacht of 

vergund gebouw, blijven de voorwaarden met betrekking tot brandcompartimentering van 

toepassing; zoniet bedraagt de afstand tussen het gebouw en andere gebouwen minstens 

vijf meter; 

5° de grondoppervlakte van de vergunningsvrije en gemelde gebouwen samen is niet groter 

dan 500 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds vergunde 

grondoppervlakte van de gebouwen; 

6° het gebouw ligt op minstens: 

a) dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar 

gebied, niet zijnde parkgebied; 

b) vijf meter van alle perceelsgrenzen; 

7° het gebouw is niet hoger dan één bouwlaag en dan twintig meter; 

8° de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag 

niet verminderd worden; 

9° de brandbelasting van het gebouw bedraagt minder dan 350 MJ/m2. 

 

§ 4. De regeling, vermeld in de paragrafen 1, 2 en 3, geldt alleen als de handelingen 

voldoen aan al de volgende voorwaarden: 

1° ze liggen binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en 

Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of bij gebrek daaraan, 

afgebakend conform artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het 

beheer van de zeehavens; 

2° ze liggen niet voor de rooilijn; 

3° ze gaan niet gepaard met een ontbossing; 

4° ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften. 

Artikel 5/1. § 1. Voor het opsplitsen van een woning of voor het wijzigen in een gebouw van 

het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een 

gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 

etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, wordt de 
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vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende 

voorwaarden voldaan is: 

1° in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd; 

2° de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid; 

3° de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid 

gedeelde ruimten, maakt maximaal één derde uit van het bouwvolume van de volledige 

woning; 

4° de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten 

van: 

a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, § 1, vierde lid, en artikel 

8, § 1, van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten 

verlaten; 

b) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene 

omstandigheden; 

5° de huisvesting is tijdelijk voor een totale duur van maximaal drie jaar per goed; 

6° de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte 

wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen. 

 

 

§ 2. Het beëindigen van het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van 

het aantal woongelegenheden, bedoeld in paragraaf 1, is eveneens meldingsplichtig. 

Artikel 5/2. Voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning 

kunnen worden gebruikt en voor het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die 

aan deze bewoning aanverwante functies herbergen, wordt de vergunningsplicht vervangen 

door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de plaatsing gebeurt door of in opdracht van de overheid met het oog op het huisvesten 

van: 

a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, § 1, vierde lid, en artikel 

8, § 1, van de wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen van 12 januari 2007 de opvang van Fedasil moeten 

verlaten; 

b) hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene 

omstandigheden; 

2° de plaatsing is tijdelijk voor een totale duur van maximaal: 

a) drie jaar per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 

b) twee jaar per goed in alle andere gevallen; 

3° de verplaatsbare constructies hebben een gezamenlijke maximale oppervlakte van: 

c) 1000 vierkante meter per goed als het goed bestemd is als militair domein of als gebied 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 

d) 500 vierkante meter per goed in alle andere gevallen; 

4° de plaatsing gebeurt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of effectief 

overstromingsgevoelig gebied; 

5° de afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt minimaal tien meter. 

 

Bovendien voldoen de handelingen aan artikel 6 van hetzelfde besluit, aangezien ze: 

 

-niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of vergunningen voor het verkavelen van gronden, 

of met de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen;  

 

-niet worden verricht op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten 

aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde cultuurhistorische landschappen, in 
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voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief 

beschermde archeologische sites; 

 

-niet worden uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, 

van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, noch in de 5 meter 

brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde 

onbevaarbare en bevaarbare waterlopen; 

 

-niet worden uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook. 

 

De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden. 

 

Besluit 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door 

Rudi Jozef Stiens met als adres Appelboomstraat 8 te 1602 Vlezenbeek voor het 

regulariseren van een veranda, gelegen te Pijnbroekstraat 57 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 

kadastrale ligging: afdeling 3, sectie H, perceel 226T. 

 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding. 

 

Artikel 2.  De plannen met volgende hashcodes maken deel uit van deze beslissing: 

19A2E052316EE1D7A1B6D656BC14EB9F  Regularisatie veranda 1.pdf 

39F6A4461DA5684F6B0A5B3FCC753582  Regularisatie veranda 2.pdf 

 

 

 

Uitvoerbaarheid 

U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van de 

meldingsakte. 

 

Aanplakking 

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats 

waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. 

 

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager 

gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te 

plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE". 

 

Verval 

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 

gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte; 

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 

opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 

gemelde stedenbouwkundige handelingen; 

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 

verlenen van de meldingsakte aanvangt. 

 

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 

rechtswege in elk van de volgende gevallen: 

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 

jaren wordt onderbroken; 
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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. 

 

Beroepsmogelijkheid 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij 

de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende 

brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de 

dag na de betekening van deze beslissing.  

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften 

(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt 

u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de 

overheid die de beslissing genomen heeft). 

 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging; 

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing 

wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de 

betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen 

de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   

 

Meer info 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,  

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging 

voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

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

  



 
Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 
Pastorijstraat 21 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
 
Afdeling Technische zaken 
Dienst Omgeving 
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INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING 
 

Op 29/07/2019 werd een akte genomen over uw melding. 
 

Hierbij vindt u: 

• De bekendmaking aktename melding. 

• De aktename. Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen zodat u goed op de 

hoogte bent van welke rechten de aktename verleent en welke voorwaarden er aan 

verbonden zijn. 

 

 

Welke stappen moet u nog ondernemen? 

 

• Bekendmaking aktename melding 

Het bijgevoegde en ondertekende formulier met als titel 'BEKENDMAKING 

MELDINGSAKTE' dient u aan te plakken, inclusief de beroepsmogelijkheid. 

Dit formulier geeft aan dat er akte genomen is over uw dossier. U dient het 

gedurende een periode van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te 

plakken op de plaats waarop het project betrekking heeft. Het document moet 

uitgehangen worden parallel met de wegenis, ter hoogte van de rooilijn, op 

ooghoogte. 

Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst de aktename.  

 

• Melden van de aanplakking via het omgevingsloket 

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de 

bekendmaking aktename melding. U dient deze datum door te geven via het 

omgevingsloket. 

 

• Uw factuur/facturen betalen, deze worden naar de aanvrager verzonden per post 

(analoog). 

 

 

Wanneer mag u de handelingen starten? 

De handelingen mogen worden uitgevoerd de dag na ontvangst van de meldingsakte. 

 

 

Meer informatie nodig? 

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening 

van de gemeente. 
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