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Aktename van een meldinr - Stephan Verstraeten - Plaatslnr van raam in ovcrdckt terras:
Tiendeschuurctraat 39 l9l0lbmpenhout - afdellns 4 sectle D nr. 20R - bouwtaks 25 Euro - Intern
nummer 202 - OMV 2018155710

De melding ingediend door Stephan Verstraeten, met als adres Tiendeschuurstraat 39 1910
Kampenhout, werd per beveiligde zending verzonden op 18 december 2018.
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelûke bepalingen, in
het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingwergunning, het decreet van

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ru¡mtelijke
Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.
Artikel 111van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:
"De bevoegde overheid, vermeld in ortikel 707, goøt no of de gemelde hondelingen of exploitotìe
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krøchtens:
7" ortikel 5.4.3, ç 3, von het DABM;
2" artikel 4.2.2, ç 7, van de VCRO.
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en nìet verboden zijn, neemt de bevoegde
overheid, vermeld in ortikel 707, okte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde
zending oon de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn vøn dertig døgen vonaf de
dog no de dotum van ontvongst von de melding.
Als de hondelingen of de exploitatie nìet meldingsplíchtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld
in ortikel 707, de percoon díe de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn doørvon in kennìs.
ln dat gevalwordt geen okte genomen en wordt oon de melding geen verder gevolg gegeven."
Voorwerp van de meldinr
De melding heeft betrekking op een terrein gelegen te Tiendeschuurstraat 39, 1910 KampenhouÇ
kadastraal bekend: afdeling 4 sectie D nr. 20R.
De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een raam in
overdekt terras
Eevoerdheid
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een ingedeelde
inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschr'rjdend project.
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename.

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter
Er zijn geen ingedeelde inrichtíngen of activiteiten verbonden aan de melding.
De melding is gelegen in woongebied volgens het gewestplan HALLE - VILVOORDE - ASSE, vastgesteld
bij het koninklijk besluit vanO7lO3lL977.
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Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van t 6 juli 2010
betreffende de meldingsplichtige handelíngen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtel¡jke

Ordening:

Artikel

3. Voor handelingen met stab¡lateitswerken 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.
Bovendien voldoen de handelingen aan artikel 6 van hetzelfde besluit, aangezien ze:

-

niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen,

-

uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of vergunningen voor het verkavelen van gronden, of met
de uitdrukkelijke voonrrraarden van omgevingsvergunningen;
niet worden verricht op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten
aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde cultuurhistorische landschappen, in voorlopig
of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief beschermde

-

ruimtel'rjke

archeologische sites;

niet worden uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, E 2, 43", van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, noch ¡n 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.
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Stephan Verstraeten voor de in het
meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd ig maken integraal deel uit
van de meldingsakte.
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