BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN
BURG EM EESTER EN SCH EPEN EN TOT
VERLENING VAN EEN
OMGEVI NGSVERG UN NI NG
Referentie omgevingsloket:

OMV_2018152121

Referentie gemeente:

2018/0053 1/OMV

Projectnaam omgevingsloket:
Projectnaam gemeente:

Ligging:

PPS Creatieve campus Hamme + ondergrondse parking en
woonontwikkeling
PPS Creatieve campus Hamme + ondergrondse parking en
woonontwikkeling
Jagerstraat 32, Jagerstraat 5, Marktplein 20, Marktplein 22,
Marktplein 24, Marktplein 25, Marktplein 26, Marktplein 27,
Marktplein 28, Marktplein 28A, Marktplein 28B, Marktplein 28C,
Marktplein 29, Marktplein 30, Marktplein 31, Marktplein 55,
Marktplein 36, Rijbekestraat 1, Rijbekestraat 5 te 9220 Hamme
Afdeling 42452, sectie B, perceel 31K2, 315, 51T, 31X, 51Y, 351Z, 32X,
32Z,870K, 871H, 871L, 871M, 871N, 890R, 8905, 890V, 890W,
891P, 891W, 891Y, 891Z

Op 26/12/2018 werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Hart van
Herkenrodesingel 4B te 3500 Hasselt.
Deze aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 08/03/2019.

Hamme

Rudy,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Jagerstraat 32, Jagerstraat 5, Marktplein 20, Marktplein 22,
Marktplein 24, Marktplein 25, Marktplein 26, Marktplein 27, Marktplein 28, Marktplein 28A, Marktplein 28B,
Marktplein 28C, Marktplein 29, Marktplein 30, Marktplein 31, Marktplein 55, Marktplein 36, Rijbekestraat 1,
Rijbekestraat 5 te 9220 Hamme, kadastraal bekend: Afdeling 42452, sectie B, perceel 31K2, 315, 31T, 31X, 31Y,
31Z,32X, 32Z,870K, 871H, 871L, 871M, 871N, 890R, 8905, 890V, 890W, 891P, 891W, 891Y, 891Z.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting, meer bepaald
pps creatieve campus hamme + ondergrondse parking en woonontwikkeling.
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.
Advies gemeentelijke omgevingsambtenaren.
Het college heeft kennis genomen van het gunstig onder voorwaarden advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaren van 17/06/2019.
Het college sluit zich aan bij dit advies en neemt de argumentatie uit het verslag van de gemeentelijke
omgevingsambtenaren integraal over.
Beslissing college van burgemeester en schepenen
1.

Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
De percelen van de aanvraag zijn volgens het gewestplan Dendermonde (KB 07/11/1978) gelegen in
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woongebied en in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
De percelen maken geen deel uit van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling en zijn even min
gelegen in een bijzonder plan van aanleg.
De percelen van de aanvraag zijn wel gelegen binnen het gemeentelijk RUP Centrum,, goedgekeurd door de
deputatie op 25/04/2015.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag dient getoetst te warden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk
uitvoeringsplan Centrum, goedgekeurd door de deputatie

op 25/04/2015.

Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum, behalve
voor wat betreft:
de afwijking van de in het RUP vastgestelde op volgende plaatsen:

-

o

Aan de oostzijde van gebouw C in functie van het creeren van een verhard plein

o

Aan de oostzijde van gebouw D (zichtzijde komende van de Roodkruisstraat), waar de
rooilijn rechtgetrokken ten aanzien van de eerder hoekige rooilijn op het grafisch plan van
het RUP.

o

Ter hoogte van de aansluiting tussen de nieuwe academie en de bib in de voormalige kapel.
De rooilijn volgens het grafisch plan ligt in het verlengde van de gevel van de kapel De
gevraagde rooilijn valt samen met de zuidelijke gevel van de nieuwe academie. Er wordt
wel op openbaar domein een luifel voorzien die qua inplanting valt binnen de rooilijnen die
vastgesteld werden binnen het RUP Centrum.

De gelijkvloerse uitbreiding van de bibliotheek buiten de bebouwbare zone aangeduid op het
grafisch plan.

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (handelingen van algemeen belang)

Verordeningen
De gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de
aanvraag.
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lazing van afvalwater en hemelwater d.d. 05/07/2013
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid d.d. 05/06/2009

2.

Historiek

Stedenbouwkundige vergunningen:
Door het college van burgemeester en schepenen werden volgende vergunningen verleend:
-

Perceel 3 lZ (Marktplein 24):
21/02/1967: verbouwen van woning

-

Perceel 31y (Marktplein 25),31X (Marktplein 26), 31T (Marktplein 27):
geen

-

Perceel 51s (Marktplein 28-28c)
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o
o
o

-

25/11/1986:afbreken van bestaand gebouw + optrekken van wooncomplex
07/11/1989:bouwen van winkelruimte + 3 appartementen en garages
26/02/2002: afwerken van wachtgevel met leien

Perceel 32x (Marktplein 356)
O2/12/1997: verbouwen van bestaande woning

-

Perceel 32z (Marktplein 35)
geen

-

Perceel871m,871h,871n, 871l (Academie en kapel):
geen

-

Perceel 890w(Marktplein 22):
05/05/2009: vellen van hoogstammige boom (berk)
Perceel 890s, 890v (garages kant Jagerstraat en tuin bij Marktplein 22):
o
21/03/1974: bouwen van 2 garages
o
24/06/1998: wijzigen van terreinniveau
Perceel 890r (parkje Jagerstraat):
geen
Perceel 870k (Jagerstraat 32):
o
15/10/1965: nieubouw: oprichten van weeshuis
o
22/08/1968: uitbreiden speelplaats voor kindertehuis
o
25/11/1976bouwen van kapel
o
15/12/1994: uitbreiding kindertehuis
o
26/04/2005: renoveren bestaand gebouw
Perceel 891p (openbaar karakter Jagerstraat):
geen
Perceel 891w (lagerstraat 5 - school):
o
09/01/1968: Bouwen van een garage
o
16/09/1969: B0uwen van een fietsenberging
o
11/05/1971: Bouwen van klaslokalen
o
29/06/1982: Bouwen van sanitair blok + klaslokaal
o
26/08/1986: Oprichten van prefab schoolgebouw
o
05/12/1989: Bouwen van twee prefab klaslokalen
o
27/04/2004: Herinrichting speelplaats en verbouwen school\gebouw
o
14/05/2017: Het uitbreiden van schoolgebouw (toevoegen bouwlaag en trap/lift toren)
o
10/04/2019: uitbreiding schoolgebouw St-Jozef Hamme
Openbaar domein (zonder nr):
geen

Milieuvergunningen:
Geen, melding van nieuwe ingedeelde inrichtingen en activiteiten.
5.

Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats
De plaats van de aanvraag is gelegen in het centrum van Hamme en strekt zich uit tussen de
Meulenbroekstraat, de Jagerstraat en de dekenij van Hamme (tegenover de kerk). Het plangebied wordt in het
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noorden begrensd door de Meulenbroekstraat en het rond punt tussen Meulenbroekstraat, Marktplein en
Roodkruisstraat en in het oosten door de gesloten bebouwing aan het Marktplein. In het zuiden loopt de
grens van het projectgebied door het openbaar domein voor de gemeentelijke academies en een aanpalende
-momenteel leegstaande - kapel. In het westen van het plangebied wordt de zone tussen de jeugdinstelling naast de academiesite- en een school aan de Jagerstraat mee geintegreerd in het gebied.
In het noorden van het plangebied bevindt zich een vrijstaand gebouw, in gebruik als advocatenkantoor, met
beboste tuin. In deze tuinzone staat nog een vrijstaande garage. Meer zuidelijk in het projectgebied bevindt
zich de site van de gemeentelijke academies, met aansluitend een leegstaande voormalige kapel. Tussen het
advocatenkantoor en de site van de academie ligt een parkje.
De zone ten oosten van de academies en het parkje is ingericht als parkeerruimte. In het noordoosten bevindt
zich eveneens parkeerruimte ter hoogte van de woningen Marktplein 25 t.e.m. 31 en Rljbekestraat 1. Meer
zuidelijk werden ook nog enkele dwarsparkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van Marktplein 57, 58 en 39.
Aan de Jagerstraat bevindt zich nog een privaat parkeerterrein bij de aanpalende school, dat eveneens
opgenomen is in het projectgebied.
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag betreft een grootschalig centrumontwikkelingsproject dat voorziet in:
•
•
•
•

de bouw van een nieuwe academie en bibliotheek na afbraak van de bestaande
gebouwinfrastructuur doch met behoud van de bestaande kapel en de waardevolle zuidgevel
het oprichten van twee meergezinswoningen (gebouw C& D) met op het gelijkvloers hand els- en
kantoo rruimte.
ondergrondse parkeerruimte.
de heraanleg van het openbaar domein.

Dit project vormt een van de hefboomprojecten die ruimtelijke verankerd werden via het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum.

Culturele Campus - Academie en bibliotheek
De huidige academie is reeds aanwezig op de site in verouderde gebouwen. Deze warden volledig gesloopt
met uitzondering van de kapel en de voorgevel grenzend aan de Markt. Deze twee constructies zullen word en
gerenoveerd.
De Academie is een nieuwbouwproject en bevat twee grote clusters, enerzijds woord, muziek en dans en
anderzijds beeldende kunsten. De bibliotheek wordt deels ondergebracht in de bestaande kapel en deels in
een nieuw volume dat achter de bestaande voorgevel wordt opgericht.
Beide gebouwen zijn rond een collectieve openbare binnentuin georganiseerd zodat er een samenhangend
geheel ontstaat, genaamd de "creatieve campus".
De noordelijke vleugel van de academie wordt vervangen door een nieuw gebouw met L-vormig grondplan,
dat qua inplanting een grotere footprint beslaat dan de oorspronkelijke bebouwing en ook deels de
parkeerruimte naast de bestaande academie en een deel van het noordelijk gelegen parkje beslaat.
Het nieuwe gebouwdeel zal twee volwaardige bouwlagen omvatten en wordt deels afgewerkt met een plat
dak, ter hoogte van de Jagerstraat, en deels met een sheddak, ter hoogte van Marktplein. De gevels van dit
gebouw warden afgewerkt met witte tegels en met accenten in aluminiumpanelen met champagnekleur. Het
schrijnwerk wordt eveneens uitgevoerd in aluminium met champagnekleur. Ter hoogte van de uitkragingen is
de wit gelakte staalstructuur zichtbaar. De hellende daken van het sheddak worden afgewerkt met
geisoleerde witte dakpanelen. In de opstaande dakranden worden ramen voorzien met een witte aluminium
om randing.
De breedte aan de Jagerstraat bedraagt 67m58. De diepte van deze vleugel aan de Jagerstraat bedraagt
18m90. De breedte aan Marktplein bedraagt 48m20, de diepte van dit gebouwdeel 12m64.
De academie is toegankelijk via een inkomdeur vanaf de kant Jagerstraat en via een onderdoorgang vanaf de
kant Marktplein, die rechts toegang geeft tot een onthaalruimte/foyer van de academie. Rechts in de
onderdoorgang is er toegang tot een cafetaria/keuken.
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De vleugel gericht naar de Jagerstraat omvat op het gelijkvloers twee lokalen voor groepslessen, een labo
voor auditieve media, de kantoren van de directieleden, een kopieerlokaal, sanitair en een
hoogspanningscabine aan de straatzijde en in het achterliggende gedeelte de ateliers voor beeldhouwkunst
en keramiek, alsook een keuken en leraarskamer, een berging voor kuismateriaal, een serverlokaal, EH B0ruimte en het secretariaat. De foyer op het gelijkvloers geeft toegang tot een auditorium met 105 zitplaatsen
dat ingericht wordt in de hoek tussen de kant Jagerstraat en de kant Marktplein.
Verder bevinden zich op het gelijkvloers kant Marktplein een volume met cafetaria en keuken, publiek sanitair
en een afvalberging. De cafetaria is toegankelijk via een toegangsdeur in de overdekte inkomsas, tegenover
de toegangsdeur naar de foyer. Er is eveneens een toegang via het overdekte terras aan de zuidzijde. De
cafetaria geeft via een schuifdeur uit op de semi-publieke binnentuin van de academie. Via de overdekte
zone aan de cafetaria kan ook een afzonderlijke lift- en trappenkoker bereikt worden die rechtstreeks de
verdieping bedient.
Het publiek sanitair is toegankelijk via de overdekte inkomzone, die verder doorloopt in een driehoekige
luifel aan de binnentuin.
De verdieping kraagt uit ten aanzien van het gelijkvloers, waardoor een overdekte doorgang wordt gecreeerd
tussen de binnentuin van de academie en de Jagerstraat. Er ontstaat eveneens een overdekt terras aan de
cafetaria en een overdekt inkomsas.
Op de verdieping warden aan de zijde Jagerstraat lokalen voor lessen instrumenten voorzien van
verschillende groottes (8 in totaal), een atelier beeldende vorming en een danszaal. Aan de binnentuin
warden \okalen voor groepslessen, een slagwerklokaal, een ruimte voor jazz en lichte muziek, een tweede
kleinere atelierruimte voor beeldende vorming en een zaal voor drama/voordracht met bijhorende
kleedruimtes ingericht.
In de vleugel aan Marktplein wordt op de verdieping een atelierruimte voor tekenkunst met bijhorende
opslagruimte ingericht.
Een gedeelte van de nieuwe academie is onderkelderd in functie van het voorzien van een lokaal voor
technieken, een stooklokaal, tellerlokaal, opslagruimte voor kostuums, instrumentarium en beeldende kunst,
economaat en kleedruimte voor personeel.
De bibliotheek zal warden ingericht in de bestaande te behouden kapel en in een vernieuwd gebouwdeel
links aansluitend daarbij. De waardevolle gevel ten aanzien van het plein tegenover de kerk blijft daarbij
behouden.
De totale breedte aan het Marktplein bedraagt ca. 26m50. De diepte van de vernieuwde vleugel naast de
kapel bedraagt 8m89. Dit gedeelte behoudt haar gabariet en wordt opnieuw afgewerkt met een zadeldak op
op een kroonlijsthoogte van 9m40 en met een nokhoogte van 12m65.
De gevel aan de Markt blijft grotendeels behouden. De waardevolle gevel naast de kapel heeft een
symmetrische opbouw. In het linkergedeelte wordt de gevelindeling op het gelijkvloers gewijzigd door het
creeren van een toegangsdeur van 3m88 breed. Centraal wordt ook een vernieuwde inkompartij voorzien van
1m66 breed. Aan de kapel wordt ten behoeve van de bibliotheek de bestaande toegangsdeur vervangen door
een inkomportiek. Het schrijnwerk van de bestaande gevelopeningen wordt vervangen door schrijnwerk in
wit aluminium. Het schrijnwerk van de nieuwe gevelopeningen in de achtergevel wordt eveneens in wit
aluminium uitgevoerd. De drie inkomdeuren ten aanzien van de Markt hebben schrijnwerk in zwart
aluminium. Het overige te vervangen schrijnwerk van de kapel wordt uitgevoerd warden in zwart staal. De
nieuwe achtergevel wordt afgewerkt met roodpaarse gevelsteen, het dak wordt afgewerkt met donkergrijze
leien.
In de hoek van de kapel en de te renoveren vleugel wordt nog een beglaasde uitbouw gerealiseerd, die
afgewerkt wordt met een plat dak op een kroonlijsthoogte van 5m25.
De bibliotheek zal worden ingericht in de kapel en in het aanpalende te renoveren gebouw. Enkel het
linkergedeelte van het gelijkvloers van gebouw aan het Marktplein wordt voorbehouden als cascoruimte.
Centraal in de voorgevel van de kapel wordt de toegang voorzien die rechtstreeks toegang geeft tot de
bibliotheek. Links situeert zich, in het aanpalende gebouw, de onthaalbalie met daarachter een
magazijnruimte en lift- en trappenkoker. Achteraan in de kapel, die een kruisvormig grondplan heeft, warden
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nag een vertelhoek, een adolescentenruimte en sanitair ingericht. In de beglaasde uitbouw wordt een
leesruimte ingericht.
In de kapel wordt een structuur ingebracht die een afstand houdt van 1m24 ten aanzien van de zijwanden. Op
de verdieping wordt op die manier ruimte gecreeerd voor de inrichting van de volwassen afdeling, die verder
doorloopt op de verdieping van het aanpalende gebouw. Er wordt nog een aparte leeshoek ingericht naast de
lift- ent rappenkoker. Het resterende gedeelte van de verdieping wordt voorbehouden voor het personeel van
de bib, met een landschapskantoor, berging, vergaderzaal, kichenette en sanitair.

Gebouw C & D
In het noorden van het projectgebied worden twee meergezinswoningen opgericht, waarvan het gelijkvloers
(gedeeltelijk) wordt ingericht met handels- en kantoorruimte.
Gebouw C wordt ingericht ten noorden van de academie. Gebouw D wordt ingericht in het noorden van het
plangebied, aan de Meulenbroekstraat.
Gebouw C heeft een trapeziumvormig grondplan van 44m50 breed en maximaal 35m26 diep. Het heeft een
gabariet van maximaal drie bouwlagen en wordt afgewerkt met een plat dak op een kroonlijsthoogte van
10m08. De woonlagen op de verdiepingen worden ingericht in twee balkvormige volumes van elk ca. 15m
diep die op de gelijkvloerse sokkel worden geplaatst die zelf afgewerkt wordt met een plat dak op een
kroonlijsthoogte van 3m98.
De gevels gericht naar het openbaar domein worden afgewerkt in gevelsteen. De gevels naar de semipublieke 'binnentuin' op de gelijkvloerse sokkel worden afgewerkt met bepleistering. Het schrijnwerk wordt
uitgevoerd in aluminium.
Het gelijkvloers van gebouw C heeft ter hoogte van de winkelruimte een grotendeels beglaasde gevel met
accenten in aluminium panelen.
In het gebouw C worden in totaal 19 woningen en een winkelruimte ingericht.
Op het gelijkvloers van gebouw C wordt in het oosten de winkelruimte van 625,64m? voorzien met een Lvormig grondplan, waardoor de winkel zowel gericht wordt naar het nieuwe Marktplein als naar de her aan te
leggen straat tussen gebouw C en D. Er wordt tevens een fietsenberging van 352 plaatsen bij de winkel
ingericht. In het westelijke gedeelte van het gelijkvloers worden drie woongelegenheden met twee
slaapkamers ingericht van respectievelijk 86,99m?, 85,51m? en 86,75m? groot. De woningen hebben elk
een tuinzone met achterin een tuinberging en fietsenstalplaats. De tuinzones zijn ook toegankelijk via een
binnenstraatje dat eveneens toegang verleent tot de winkelruimte, de publieke fietsenberging en twee lift- en
trappenhallen naar de verdieping.
Op de eerste verdieping word en in het westelijke volume vier woongelegenheden ingericht, drie van twee
slaapkamers en een van een slaapkamer. De oppervlaktes varieren tussen 74,24m? en 87,87m? voor de
tweeslaapkamerappartementen. Het eenslaapkamerappartement heeft een oppervlakte van 74,24m?. Deze
woongelegenheden hebben een inpandig terras met berging aan de westzijde. De oppervlaktes van deze
terrassen varieren tussen 12,81m? en 18,45m?.
Op de eerste verdieping van het oostelijke volume aan het nieuwe Marktplein worden eveneens vier
woongelegenheden ingericht, drie van twee slaapkamers en een van een slaapkamer. De oppervlaktes
varieren tussen 79,94m? en 91,58m? voor de tweeslaapkamerappartementen. Het
eenslaapkamerappartement heeft een oppervlakte van 67,38m 2. Deze woongelegenheden hebben een
inpandig terras met berging aan de oostzijde (kant Marktplein). De oppervlaktes van deze terrassen varieren
tussen 15,61m2 en 25,24m?. Het gedeelte van de onderliggende winkelruimte waarop geen verdieping werd
opgericht, wordt afgewerkt met een groendak.
De tweede verdieping van het westelijke volume heeft eenzelfde grondplan als de eerste verdieping, met
opnieuw drie tweeslaapkamerappartementen en 1 eenslaapkamerappartement.
De tweede verdieping van het oostelijke volume heeft eveneens een gelijkaardig grondplan als de
onderliggende woonlaag, met drie tweeslaapkamerappartementen en 1 eenslaapkamerappartement.
Gebouw D heeft een onregelmatig grondplan, met een breedte van 92m97 aan de Meulenbroekstraat, een
breedte van 17m98 ter hoogte van het rond punt en een breedte van maximaal 74m 14 aan de nieuw aan te
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leggen wegenis tussen gebouw C en D. Het heeft een gabariet van maximaal vier bouwlagen en wordt
afgewerkt met een plat dak op een kroonlijsthoogte van 14m90. De woonlagen op de verdiepingen worden
ingericht in drie volumes, dwars op de Meulenbroekstraat. De sokkel wordt afgewerkt met een plat dak op een
kroonlijsthoogte van 5m03.
De gevels gericht naar het openbaar domein worden afgewerkt in gevelsteen. De gevels naar de semipublieke 'binnentuin' op de gelijkvloerse sokkel worden afgewerkt met bepleistering. Het kantoorvolume op
de 'kop' van gebouw D wordt aan de kant van de Markt (oostgevel) afgewerkt met houten lamellen Het
schrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium.
In het gebouw D warden in totaal 51 woningen, twee winkelruimtes en kantoorruimtes ingericht.
Op het gelijkvloers van gebouw D wordt twee winkelruimtes ingericht: een van 1905,66m? en een van
388,92m2. De grootste ruimte is toegankelijk via een overdekte inkompartij die zich situeert op de kop van
het gebouw, kant Marktplein. Er zijn tevens twee zijingangen aan de straat tussen gebouw C en D. De kleinere
winkelruimte is bereikbaar via toegangen in de zuidgevel (kant gebouw C) en westgevel (kant school). Aan de
Meulenbroekstraat worden een loskade en technisch platform ten behoeve van de winkelruimtes ingericht. Er
wordt tevens een hoogspanningscabine geintegreerd in het gelijkvloers, met een afzonderlijke toegangsdeur
vanaf de Meulenbroekstraat. In een rechthoekig volume aan de kant Meulenbroekstraat worden op het
gelijkvloers nog drie woongelegenheden, een van drie slaapkamers en twee van een slaapkamer, ingericht. De
eenslaapkamerappartementen hebben een gemiddelde oppervlakte van 72m?. Het
drieslaapkamerappartement heeft een oppervlakte van 101,84m?.
Op de verdiepingen worden drie volumes ingericht met een tussenafstand van ca. 15m.
Uiterst westelijk heeft dit volume een overwegend L-vormig grondplan, met aan de Meulenbroekstraat een
breedte van 54m51. De diepte van de vleugel aan de Meulenbroekstraat bedraagt 12m85. De dwarse vleugel
is 48m14 diep. De breedte aan de and ere kant van het bouwblok bedraagt 12m13. Op de eerste verdieping
van dit volume warden in totaal 11 woongelegenheden ingericht: 1 eenslaapkamerappartement, 9
tweeslaapkamerappartementen en 1 drieslaapkamerappartement. Het eenslaapkamerappartement heeft een
oppervlakte van 56,46m?. De twees\aapkamerappartementen varieren in oppervlakte tussen 71,42m? en
91,27m?. Het drieslaapkamerappartement heeft een oppervlakte van 100,74m?. De meeste
woongelegenheden hebben een uitkragend trapeziumvormig terras van ca. 5m50 breed en gemiddeld 2m20
diep. Twee woningen hebben een private buitenruimte op het groendak van de gelijkvloerse sokkel. De
tweede en derde verdieping van het westelijke volume hebben hetzelfde grondplan als de eerste verdieping
en bevatten m.a.w. eveneens elk 11 woongelegenheden. Alle woningen op de tweede en derde verdieping
hebben een uitpandig terras.
Het middelste volume heeft een overwegend rechthoekig grondplan met een breedte van 12m50 en een
diepte van ca. 37m. Elke verdieping omvat 5 woongelegenheden, waarvan van het tweeslaapkamertype en
een eenslaapkamerappartement. Het eenslaapkamerappartement heeft een oppervlakte van 66,42m?. De
tweeslaapkamerappartement varieren in oppervlakte tussen 70,98m? en 121,35m?. De woningen op het
eerste verdiep van het middelste volume hebben hun buitenruimte op het groendak van de gelijkvloerse
sokkel. De woningen op de tweede en derde verdieping hebben een uitkragend terras.
Het oostelijke volume, op de kop van gebouw D, heeft een onregelmatig grondplan, met een breedte van
15m56 aan de Meulenbroekstraat, 12m86 ter hoogte van het rond punt/Marktplein en 19m65 aan de andere
kant van het bouwblok. In dit volume warden op de drie verdiepingen kantoorruimtes ingericht. Er warden per
verdiep wee kantoorruimtes met gemeenschappelijke inkomhal en sanitair ingericht.

Ondergrondse parking
Onder gebouw C en D en gedeeltelijk onder het openbaar domein wordt een eenlaagse ondergrondse
parkeerruimte ingericht. De in- en uitrit van de parking situeert zich aan de Meulenbroekstraat. In totaal
warden in de ondergrondse laag 196 parkeerplaatsen voorzien en 70 bergingen. De tellerlokalen warden
eveneens ondergronds ingericht. Onder de inrit warden een waterreservoir voor de sprinkderinstallatie een
pomplokaal en technisch lokaal voor de regenwaterpompen ingericht. Ten behoeve van de uitbating van de
parking wordt een dienstlokaal ingericht aan de inrit.
Vanuit de ondergrondse parking warden toegangen voorzien die rechtstreeks uitgeven op de Jagerstraat en
een erfstraat aan het nieuwe academiegebouw.
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Omgevingsaanleg
De aanvraag omvat tevens de heraanleg van het openbaar domein. De heraanleg wordt in het noorden
begrensd door de Meulenbroekstraat en het rond punt tussen de Meulenbroekstraat en de Roodkruisstraat, in
het oosten door de bebouwing aan Marktplein (tot aan huisnr. 39 - Dekenij), in het zuiden iets voorbij de
bibliotheek en in het westen tot aan de Jagerstraat ter hoogte van de school.
Het ontwerp van de omgevingsaanleg voorziet in twee pleinen: een 'evenementenplein/Marktplein aan de
oostzijde van blok C en een groen plein ten westen ervan, dat aansluit bij de huidige parking voor de
aanpalende school, die eveneens zal heraangelegd warden.
Vanaf het rondpunt wordt een rijweg aangelegd dieter hoogte van de dekenij aansluit op de bestaande
wegenis. Aan weerszijden van de rijbaan worden bovengrondse parkeerplaatsen aangelegd, 19 in totaal. Om
de 3 4 parkeerplaatsen wordt een groenvak met boom voorzien. De rijloper wordt aangelegd in nietwaterdoorlatende betonstraatstenen. langs de rijbaan worden in totaal 7 verlichtingspalen geplaatst.

a

De overige wegenis wordt opgevat als verkeersluwe erfstraatjes en als voetgangerszone. Deze zones warden
eveneens aangelegd in betonstraatstenen, maar wel van een ander formaat als de rijloper. Boven de
ondergrondse parkeerruimte wordt gebruik gemaakt van niet-waterdoorlatende verharding. De rest van de
betonstraatstenen wordt waterdoorlatend uitgevoerd.
Het evenementenplein aan blok C wordt geaccentueerd door het gebruik van betonstraatstenen met
accenten.
In de oksel tussen het rond punt en de bestaande bebouwing aan het Marktplein, wordt verblijfsruimte
gecreeerd met een aantal groenperken, een zitruimte en ruimte voor de inrichting van terrassen bij de
aanpalende horecazaken. Aan de randen warden twee verlichtingspalen geplaatst in functie van de
verlichting van het plein. Het evenementenplein wordt ten aanzien van de rijbaan afgeboord door bomen in
plantvakken, die voorzien zijn van een zitelement.
Ten oosten van de kapel wordt een luifelconstructie in witgelakt staal opgericht, waarvan de
grondoppervlakken oostelijk gevormd wordt door de voorgevellijn van de academie door te trekken en
zuidelijk in lijn ligt met de voorgevel van de bib. De luifel heeft een plat dak op een hoogte van 8m91. De
breedte aan de voorzijde (kant bibliotheek) bedraagt 11m11. Aan de kant van het Marktplein is de luifel
25m12 breed. Er onder warden tegen de zijgevel van de bibliotheek fietsnietjes geplaatst.
Random het rond punt wordt een groenzone met bomen behouden.
In de erfstraatjes tussen de academie en de woonblokken wordt laanbeplanting aangebracht waartussen
zones met fietsnietjes worden voorzien.
De huidige parkeerruimte van de aanpalende school en het openbaar domein ten westen van blok C warden
aangelegd als groene verblijfsruimte. Het bestaande afsluitmuurtje van de parkeerruimte zal door de aanleg
van het plein in helling gebruikt kunnen worden als zitelement. Er warden aan de rand van het groene park
betonnen trappen voorzien die eveneens dienst kunnen doen als zitelement. Verspreid over het park warden
houten zitelementen voorzien.
De zone tussen blok D en het aanpalende perceel aan de Meulenbroekstraat wordt eerder aangelegd als
semi-publieke groenruimte en wordt onder andere aangewend als wadi. Er wordt tevens een doorsteek voor
fietsers en voetgangers aangelegd in betonstraatstenen.
De heraanleg van de binnentuin van de bibliotheek en academie maakt eveneens deel uit van voorliggende
aanvraag. Centraal wordt aansluitend bij de kapel een rechthoekige zone aangelegd als groene kapeltuin. In
de graszone worden figuratieve elementen in beton voorzien die verwijzen naar de typologie van de kapel.
Aan de rand van de groenzone wordt aan de kant van de academie en de cafetaria een traptrede voorzien die
tevens als zitelement dienst doet. De traptreden warden in architectonisch beton uitgevoerd. Het resterende
gedeelte van de binnentuin en de toegangen warden verhard met betonstraatstenen. Er warden tevens nog
enkele houten zitbanken voorzien.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Het project omvat de exploitatie van nieuwe ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) van de derde klasse.
Deze warden opgedeeld over twee inrichtingsnummers:
1.
2.

Inrichtingsnummer 20181220-0097 = site commerciele ruimte.
Inrichtingsnummer 20181220-0098 = site nieuwe academie en bibliotheek

De IIOA bij inrichtingsnummer 20181220-0097 omvatten volgende VLAREM-rubrieken:
3.2.2°a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een
debiet van meer dan 600 m/jaar: als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke
zoneringsplan definitief is vastgesteld: het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief
geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan:
➔ Hier: lozen van huishoudelijk afvalwater (condenswater koelmeubels, wc's, .), 800 m®/j
3.4.1°a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in
concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke
stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet:: tot en met 2 m/h: als het
bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat:
➔ Hier: lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stof fen (beenhouwerij atelier, vetvanger, lozingspunt),
0,02 m 3u.
12.2.1 °: Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot
en met 1.000 kVA:
➔ Hier: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 2 50kVA.
16.3.1.1 °: Behandelen van gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioningsinstallaties, met een totale geinstalleerde drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW:
➔ Hier: koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(100kW commerci@le koelinstallatie + 80kW warmtepomp).
17.4.: Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in
verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l:
➔ Hier: maxi male opslagcapaciteit per product 15l of 15kg met een totaal inhoudsvermogen van alle producten
samen van 1500l: ontkalker, disolvant, haarlakken, ontgeurders, zoutzuur, ontvetters.
45.4.d): Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige
producten): inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: verkooppunten
van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan die verkoopspunten verbonden
uitsnijderijen:
➔ Hier: verkoop van dierlijke producten met daaraan verbonden beenhouwerij en visatelier.
45.4.e)1°: Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige
producten): inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: opslagplaatsen
voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van: 1 ton
tot en met 50 ton:
➔ Hier: opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met een totale opslagcapaciteit van 10 ton.
De IIOA bij inrichtingsnummer 20181220-0098 omvatten volgende VLAREM-rubrieken:
5.2.2a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een
debiet van meer dan 600 m/jaar: als het lozin spunt is ele en in een emeente waarvoor het emeentelijke
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zoneringsplan definitief is vastgesteld: het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief
geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan:
➔ Hier: lozen van huishoudelijk afvalwater Academie 670m 3/jaar lozen van huishoudelijk afvalwater
Bibliotheek 300m/jaar.
12.2.1 : Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot
en met 1.000 kVA:
➔ Hier: hoogspanningscabine met een individueel nominaal vermogen van 400kVA.
16.3.1.1 °: Behandelen van gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioningsinstallaties, met een totale geinstalleerde drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW:
➔ Hier: 80 kW: warmtepomp voor verwarming academie 50 kW elektrisch vermogen; warmtepomp voor
verwarming bibliotheek 30 kW elektrisch vermogen.
17.4.: Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in
verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen SO kg of SO l en 5000 kg of 5000 l:
➔ Hier: gevaarlijke producten kleine verpakkingen maximaal 30l; totaal 60 liter.
32.1.1 °: Ontspanningsinrichtingen en schietstanden: inrichtingen met muziekactiviteiten: feestzalen en andere
voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de
inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en <= 95 dB(A) LAeq,15min is:
➔ Hier: muziekactiviteiten in het auditorium.
43.1.1 °b): Stookinstallaties: het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines,
met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: 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:
➔ Hier: stookinstallatie op aardgas 450kW.
Beschrijving van de inrichting/bedrijf
Het aangevraagde project bevat het bouwen van twee openbare gebouwen, zijnde een academie en een
bibliotheek (inrichtingsnummer 20181220-0098).
De huidige academie is reeds aanwezig Op de site in verouderde gebouwen. Deze worden volledig gestoopt
met uitzondering van de kapel en de voorgevel grenzend aan de Markt. Deze twee constructies zullen worden
gerenoveerd.
De academie is een nieuwbouwproject en bevat twee grate clusters, enerzijds woord, muziek en dans en
anderzijds beeldende kunsten.
De bibliotheek wordt deels ondergebracht in de bestaande kapel en deels in een nieuw volume dat achter de
bestaande voorgevel wordt opgericht.
Beide gebouwen zijn rand een collectieve openbare binnentuin georganiseerd zodat er een samenhangend
geheel ontstaat, genaamd de "creatieve campus".
Naast twee openbare gebouwen wordt er oak een private woonontwikkeling gerealiseerd die verschillende
functies bevat (inrichtingsnummer 20181220-0097):
ondergrondse parking
commerciele ruimtes op het gelijkvloers
70 appartementen
kantoo rruimtes
Bovenop de ondergrondse parking bevinden zich twee gebouwen, gebouwen C en D zoals aangeduid op het
inplantingsplan. Beide gebouwen hebben een gelijlvloers dat hoofdzakelijk ingericht wordt als commerciele
ruimte, met uitzondering van enkele appartementen die om redenen van leefbaarheid ingepast warden.

Beschrijving van de aangevraagde kleinhandelsactiviteiten
Op het elijkvloers van

ebouw C en D warden drie winkelruimtes in ericht. Voorli

ende aanvraa

omvat
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tevens de aanvraag tot kleinhandelsvergunning voor deze ruimtes.
De grootste module op het gelijkvloers van gebouw D wordt voorbehouden voor een supermarkt met een
netto-handelsoppervlakte van 1.500 m?.
In de daarbij aansluitende module in gebouw D wordt de mogelijkheid voorzien voor de vestiging van een
drogisterij/parfumerie op een netto-handelsoppervlakte van 364 m?
In de andere module wenst de aanvrager een life-style winkel aan te trekken die op een nettohandelsoppervlakte van 600 m? een combinatie van kleding, schoenen, mode-accessoires en designartikelen,
boeken en geschenken zou aanbieden.
Gevraagde netto-handelsoppervlakte:
Hiervoor warden volgende oppervlakten in volgende categorieen aangevraagd:
Supermarkt: 1.500 m? waarvan 100 m? inkom/kassazone/check-out en 1.120 m2 voeding (80%), 140
m? persoonsuitrusting (10% persoonlijke hygiene zoals WC-papier, pampers, maandverband,
tampons, shampoo, conditioner, douchegels, tandpasta, ... , persoonsverzorging zoals gezichts- en
handcremes, maquillage, nagellak, tissues, ... en een basisassortiment kousen en ondergoed) en 140
m? andere (10% was- en afwasproducten, onderhoudproducten, poetsgerei, ... , papierwaren,
lampen, .. en een basisassortiment keukenartikelen).
Drogisterij/parfumerie: 364 m? waarvan 24 m? inkom/kassazone/check-out en 170 m?
persoonsuitrusting (50% persoonlijke hygiene en persoonsverzorging) en 170 m? andere (50%
drogisterijproducten, poetsgerei, geschenken en seizoensartikelen).
Life-style winkel: 600 m? waarvan 50 m? inkom/kassazone/check-out en 380 m? persoonsuitrusting
(66,66% kteding, schoenen, mode-accessoires) en 190 m? andere (33,33% designartikelen, boeken,
geschenken, ... ).

l.

Categorieen

m?

Voeding

1.120m?

Persoonsuitrusti ng

690 m?

Andere

500 m?

lnkom/l(assa/Check-out

2 5 4 m?

Totaal

2.464 m?

Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan 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. De gewone procedure
wordt gevolgd.
De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, conform hogervermeld uitvoeringsbesluit. Het
openbaar onderzoek vond plaats van 135/05/2019 tot 11/04/2019. Naar aanleiding van het openbaar
onderzoek werden er 10 bezwaarschriften ontvangen.
Deze bezwaren luiden samengevat als volgt:
1.
Er wordt beplanting voorzien ter hoogte van een raam in de voorgevel van bezwaarindiener,
waardoor de enigste lichtinval gehinderd wordt. Bezwaarindiener is niet akkoord met deze
beplanting.
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2.

5.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.
14.

De plannen voldoen niet aan de voorwaarden die het RUP vermelden over de bestemming van de
gronden waarop winkels en appartementen gepland zijn. De geplande ontwikkeling voldoet niet aan
de vereiste verhouding 75% grootschalige functie en 25% bewoning zoals vermeld in de verklaring
van de definitie 'grootschalige centrumfunctie' uit het verordenend stedenbouwkundig voorschrift.
Aangezien de vloeroppervlakte gedefinieerd wordt als 'de som van de vloeroppervlakten op alle
bouwlagen in het gebouw', kan hier onmogelijk geinterpreteerd worden dat er enkel rekening mag
gehouden word en met de vloeroppervlakte van het gelijkvloers.
Bezwaarindieners merken op dat wonen volgens het RUP duidelijk een nevenfunctie is, verwijzende
naar de doelstellingen en beschrijvingen binnen artikel 3: 'zone voor grootschalige centrumfuncties'.
Bezwaarindiener meent dat de vloeroppervlakte van de karakteristieke kernbebouwing, die een
andere zone volgens het RUP is, niet meegeteld kan worden bij de zone voor grootschalige
centrumfuncties. Er kan niet afgeweken warden van de bestemming van een RUP. Bezwaarindieners
verwijzen naar de beperkte afwijkingsmogelijkheden van artikel .4.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, waarvan in dit geval geen toepassing kan gemaakt warden.
Bezwaarindieners menen dater een MER-screening moet toegevoegd warden aan de aanvraag,
aangezien de aanvraag valt onder rubriek Ill van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
1995, meer bepaald als stadsontwikkelingsproject.
Bezwaarindieners vinden in het RUP niets terug over het samenvoegen van zones met een
verschillende bestemmingen. Dit zou volgens bezwaarindiener ook afdoen aan de essentie van het
RUP.
Bezwaarindieners gaan niet akkoord met het doodlopend maken van de Jagerstraat, hetgeen een
rechtstreeks gevolg is van de uitvoering van dit grootschalig project. Leveranciers zullen daardoor
met trucks van minimum 10m lengte verplicht via de Hoogstraat moeten aanrijden en zullen dan
moeten draaien op het pleintje tussen Jagerstraat en Kerkstraat, waar parkeerplaatsen voorzien zijn
langs beide zijden. Dit zal onherroepelijk meermaals per dag een verkeersinfarct veroorzaken. Het
gemeentebestuur heeft echter nagelaten hier metingen te laten uitvoeren.
Bezwaarindiener gaat niet akkoord met het verkeersluw maken van het centrum, aangezien dit nefast
is voor het clienteel van de bestaande winkels in de Kerkstraat. Bezwaarindiener verwijst naar een
gelijkaardige tendens in de Kapellestraat.
Bezwaarindiener laakt de houding van het gemeentebestuur, die alles in het werk stelt om de nog te
bouwen winkels aan de rotonde en aan de Biezestraat een voorkeursbehandeling te geven ten
nadelen van de handelaars in de historisch oudste winkelstraat van het centrum (Kerkstraat). Het
gemeentebestuur laat volgens bezwaarindiener bewust de Kerkstraat verloederen, terwijl er recent
wel 4 nieuwe winkels zijn bijgekomen. Het mooiste bewijs van de desinteresse van het
gemeentebestuur is de afgelasting van de verkiezing van 'Beste Buurtwinkel' afgelopen jaar, wegens
gebrek aan kandidaturen. De lokale middenstand wordt ontmoedigd en tegengewerkt.
Bezwaarindiener stelt dater geen rekening gehouden wordt met de eigenheid van de handelaars in
het centrum. Het bewijs daarvan is de herinrichting van de Markt. Bezwaarindiener suggereert om in
het centrum het museum en het cultureel centrum te voorzien, wil het een echte trekpleister worden,
en het cultureel centrum om te vormen tot academie.
Bezwaarindieners merken op dater geen onderbouwd verkeers-/mobiliteitsplan is toegevoegd aan
de aanvraag. Er wordt een grootschalig project opgezet met ernstige consequenties inzake
verkeersdoorstroming, maar zonder dat daarvoor een draagvlak is bij lokale handelaars,
omwonenden en bevolking. Er zal ook pas nadien een parkeerbeleid gevestigd worden.
Bezwaarindieners telt dat het gemeentebestuur vraagt om een blanco cheque te ondertekenen,
zonder hen alle duidelijke gevolgen van dit mega project vooraf te communiceren.
Bezwaarindieners stellen dat er sprake is van belangenvermenging en stelt dat er minstens formeel
advies dient ingewonnen warden bij een hogere overheid, aangezien de plannen voorafgaand
onderhandeld werden met het gemeentebestuur en ook worden aangevraagd op gemeentelijke
grond.
Bezwaarindieners vragen om te onderhandelen met de aanvrager om enkel een
omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor de bibliotheek en de academie, aangezien de
inplanting van deze gebouwen wel conform zijn met de voorschriften van het RUP.
Bezwaarindiener betreurt het verdwijnen van het groene parkje.
Bezwaarindiener stelt het nut van de betalende ondergrondse parking in vraag, aangezien er recent
aan de Nieuwstraat een ondergrondse parking werd aangelegd en er ook aan de Meulenbroekstraat
en in de KMO-zone achter HUBO parkeerplaatsen gepland warden. Bovendien stelt bezwaarindiener
vast dat, ondanks de voorziene parkeerfaciliteiten, de Hammenaar toch bovengronds en gratis wenst
te parkeren en dus geen gebruik zal maken van de parking. Bezwaarindiener merkt op dat de
bewoners van de Rijbekestraat, Mandemakerstraat en Kleine Mandemakerstraat nu reeds problemen
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ondervinden om dichtbij te parkeren. Bezwaarindiener vindt het niet kunnen dat zij een
bewonerskaart moet kopen.
15. Bezwaarindiener hekelt het gebrek aan inspraak. Nochtans heeft bezwaarindiener steeds de
consultatiemomenten over het project bijgewoond, doch bij de laatste voorstelling van de maquette
in juni 2018 werd bezwaarindiener beledigd en werden zijn/haar vragen weggelachen. De
'babbelbox' die indertijd werd opgesteld in het centrum werd door bezwaarindiener gebruikt, maar
bezwaarindiener heeft nu het gevoel dat zij totaal voorbijgelopen en onbegrepen wordt door de
bestuurders van de gemeente.
De bezwaren worden als volgt behandeld:
1.
Het bezwaar is eerder burgerrechtelijk van aard. Vanuit ruimtelijk oogpunt is er geen bezwaar. Op die
locatie wordt een boom van 3e grootorde of meerstam aangeplant, die sowieso beperkt is in hoogte.
2.
De verdeling 25/75%, waarnaar in de bezwaren wordt verwezen, staat in de toelichting bij de
verordenende voorschriften, en is dus op zich niet verordenend. Om te weten wat er mogelijk is
binnen de bestemmingszone van het betrokken artikel 3 (zone voor grootschalige centrumfuncties),
moet het voorstel voldoen aan de verordenende voorschriften van het RUP. De toelichtingsnota en
de kolom met "Toelichting en verduidelijking van de stedenbouwkundige voorschriften" is louter
informatief en niet verordenend en dus niet bindend. Deze laatste kolom vermeldt informatief een
definitie voor hoofd- en nevenfunctie. Deze definitie is ondertussen al enigszins achterhaald door
nieuwe inzichten, die weliswaar nog steeds in de geest van het RUP kaderen. In feite kunnen de
definities hoofd- en nevenbestemming als volgt gehanteerd warden: De hoofdbestemmingen van
bouwzones zijn deze waarvoor in hoofdzaak de gelijkvloerse oppervlakte is bestemd binnen de
betrokken zone.- Nevenbestemmingen van bouwzones zijn deze waarvoor in hoofdzaak de nietgelijkvloerse oppervlakte (de verdiepingen, ongeacht hun totale oppervlakte) is bestemd binnen de
betrokken zone. Dit betekent dus met andere woorden dat de vloeroppervlakte van de
nevenfuncties niet beperkt is tot 25% van de totale vloeroppervlakte over de verschillende
verdiepingen binnen de betrokken zone. Het is enkel op de gelijkvloerse verdieping dat minimaal
75% in gebruik moet genomen warden door de beschreven hoofdbestemming. Dit blijkt ook uit de
toelichtingsnota, waarin sprake is van een 'sokkel' en het 'wonen boven winkels'. In de toelichting bij
de verordenende voorschriften staat ook het volgende te lezen: Doel van deze zone is het functioneel

inbrengen van bijkomende winkel-, horeca- en gemeenschapsfuncties i.f. het verhogen van de
attractiviteit van het dorpscentrum. Deze zone kan daarbij als 'trekker' gaan fungeren voor het reeds
bestaande en in de toekomst mogelijks verder uit te bouwen (kleinschaligere) winkellus in het
centrumgebied. Teneinde na sluitingsuren geen 'dode zone' te krijgen, wordt er bijkomend geopteerd
wonen als nevenbestemming toe te laten (in hoofdzaak op de verdiepingen).
5.

•

5.

6.

7.

Er wordt verwezen naar de behandeling onder punt 2. De vloeroppervlakte in de zone voor
karakteristieke kernbebouwing dient inderdaad niet te word en meegeteld voor het bepalen van de
toegelaten vloeroppervlaktes voor hoofd- en nevenbestemmingen in een andere bestemmingszone
volgens het RUP. Qua bestemmingen wordt wel voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften
van het RUP, gelet op de argumentatie onder punt 2.
Bezwaar is niet gegrond. De aanvraag is wel degelijk vergezeld van een project MERscreeningsnota
(addendum E) en mobiliteitstoets (Elter) met vermelding van de relevante projectcategorie van
bijlage Ill van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling
van de categorieen van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (meer bepaald categorie
10b, stadsontwikkelingsproject). Ten andere dient vermeld dat bij de opmaak van het RUP Centrum,
waarbinnen het projectgebied gelegen is, reeds een plan-MERscreeningsprocedure werd doorlopen,
waarin de mogelijke milieueffecten van het RUP werden onderzocht. De dienst MER concludeerde
toen (beslissing van 05/07/2011 -kenmerk LNE/MER/OHPL1026) dat de opmaak van een plan-MER
niet vereist was.
Bezwaar is niet gegrond. De aanvraag is wel degelijk in overeenstemming met de
bestemmingsvoorschriften van het betrokken artikel 3 (zone voor grootschalige centrumfuncties)
van het RUP Centrum. Er warden geen bestemmingszones samengevoegd. Zie ook de behandeling
onder punt 2.
Het bezwaar valt buiten het projectgebied van deze vergunning. De verkeerscirculatie en de routes
voor leveringen zullen ingesteld warden nadat het openbaar domein is gerealiseerd. Hoewel er
reeds een aantal principes, zoals het verhogen van de verkeersleefbaarheid voor fietsers en
voetgangers, blijken uit de omgevingsaanleg, biedt de configuratie van de wegenis wel nag steeds
mogelijkheden voor -eventueel beperkte toegankelijkheid voor leveringen, mits de nodige
signalisatie.
De omgevingsaanleg is gebaseerd op het verhogen van de verkeersleefbaarheid voor fietsers en
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8.

9.

10.

11.

12.

135.

14.

15

5.

voetgangers. De voorgestelde omgevingsaanleg laat echter nog steeds de doorgang voor
gemotoriseerd verkeer toe. Er warden verschillende parkeerfaciliteiten voorzien in het centrum,
onder andere ten behoeve van het winkelhart. Parkeerbeleid en signalisatie vallen echter buiten het
bestek van deze omgevingsvergunningsaanvraag.
Het bezwaar handelt niet over voorliggende aanvraag. De oprichting van twee gebouwen voor
'grootschalige centrumfuncties', alsook de versterking van de bestaande handelsas aan de Kerkstraat
zijn beide verankerd in het RUP Centrum. Voor de uitbreiding van de kleinhandelszone aan de
Biezestraat werd eveneens een RUP opgemaakt. Deze aanvraag omvat echter enkel (onder andere)
de oprichting van de twee gebouwen voor grootschalige centrumfuncties.
Voor het centrum werd een ruimtelijke visie opgemaakt die uitmondde in de opmaak van een
gemeentelijk RUP 'Centrum'. Voorliggende aanvraag is naar bestemming in overeenstemming met
dat RUP. Er kan dus alleen maar akte genomen warden van deze suggestie.
De aanvraag omvat wel degelijk een mobiliteitstoets en het concept van de omgevingsaanleg wordt
eveneens toegelicht. De aanvraag tot kleinhandelsvergunning is eveneens vergezeld van een
uitgebreide mobiliteitsvisie. Bovendien handelt het bezwaar eerder over de verkeerscirculatie ensignalisatie binnen het projectgebied. De voorgestelde rooilijnbreedtes zijn (met uitzondering van
het evenementenplein, de luifel aan de bib en de oostgevel van gebouw D) conform het RUP
Centrum.
Niet het gemeenbestuur, maar Hart van Hamme heeft de vergunning aangevraagd. De aanvraag valt
niet onder de Vlaamse of provinciale projecten, waarvoor respectievelijk het Departement Omgeving
en de Deputatie bevoegd zijn om de vergunning af te leveren. De projecten waarvoor de Vlaamse
Regering en de Deputatie bevoegd zijn staan vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering
tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning. De inhoud van het project is daartoe bepalend, niet de
aanvrager. Het college dient te oordelen na advies van haar omgevingsambtenaren. Het
omgevingsvergunningendecreet, artikel 9 § 2 vermeldt: 'De gemeentelijke omgevingsambtenaar
oefent de taken, vermeld in dit decreet, onafhankelijk en neutraal uit. Hij mag geen nadeel
ondervinden van de uitoefening hiervan.' Er decretaal verplichte adviezen werden ingewonnen.
Het bezwaar handelt niet over de inhoud van voorliggende aanvraag. Gelet op de ligging binnen het
RUP Centrum, dient het aangevraagde sowieso afgetoetst te warden aan de stedenbouwkundige
voorschriften van dit RUP. Voor het centrum werd een ruimtelijke visie opgemaakt die uitmondde in
de opmaak van een gemeentelijk RUP 'Centrum'. Voorliggende aanvraag is naar bestemming in
overeenstemming met dat RUP.
Er wordt akte genomen van deze opmerking. Er wordt opgemerkt dat reeds ten gevolge van het
goedgekeurde RUP Centrum het mogelijke verdwijnen van het betreffende groene parkje verankerd
werd. Er werd in het concept van de omgevingsaanleg binnen deze aanvraag toch geopteerd om een
groenzone te behouden als compensatie voor het verdwijnen van de groenzone aan de Jagerstraat.
Om die reden werd er met toepassing van artikel 4.4.7 (handelingen van algemeen belang)
afgeweken van de in het RUP vastgestelde rooilijn. De footprint van het gebouw C beslaat niet de
volledige bebouwbare oppervlakte. Zodoende kan aan de voorzijde van het gebouw C een verhard
plein gecreeerd worden en kan aan de achterzijde een groenzone behouden blijven.
Het bezwaar handelt enerzijds over handhaving. Aspecten zoals parkeerbeleid en wegsignalisatie
vallen immers niet onder het voorwerp van deze aanvraag. Anderzijds dient vermeld dat het voorzien
van een ondergrondse parkeerplaats binnen deze aanvraag onlosmakelijk verbonden is met de
functies die voorzien worden binnen de gebouwen C en D. Er worden immers 70 bijkomende
waningen, 3 winkelruimtes en kantoorruimte ingericht binnen deze gebouwen. Alleen al om de
parkeerdruk ten gevolge van deze functies op te vangen, is het inrichten van dergelijke
parkeervoorziening noodzakelijk. De ondergrondse parkeergarage amvat 196 parkeerplaatsen. Voor
de bewoners wordt in de bijgevoegde mobiliteitstoets een parkeerbehoefte van 86 plaatsen
geraamd, voor werknemers dienen er 57 parkeerplaatsen te warden voorzien en voor bezoekers 63.
Samengeteld dienen er dus minimaal 186 parkeerplaatsen te worden ingericht binnen het
projectgebied om de parkeerdruk ten gevolge van het project op te kunnen vangen.
Het bezwaar is niet stedenbouwkundig van aard. Er wordt akte genomen van deze bemerkingen.

Ingewonnen adviezen

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van volgende adviezen:
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 02/04/2019 is gunstig:
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Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
Artikel 55. S 4 Besluit van de Vtaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 90 bis Bosdecreet van 15 juni 1990 (in het kader van ontbossing)
Bespreking boscompensatievoorstel
Het bos situeert zich op het perceel te Hamme, 2e afdeling, sectie 8, nr. 890 V. Op basis van de orthofoto van 1995
stelt het Agentschap voor Natuur vast dat de aanwezige spontane bebossing van het perceel (opslag van wilg)
jonger is dan 22 jaar.
De aan de omgevingsvergunningsplicht onderworpen ontbossing wordt vrijgesteld van de compensatieplicht
volgens artikel 90 bis van het bosdecreet; spontane bebossing jonger dan 22 jaar moet niet gecompenseerd
worden
Het boscompensatievoorstel dient niet beoordeeld te warden.
Bespreking omgevingsvergunning
Deze aanvraag is een ambitieus project voor de gemeente Hamme waarbij de centrumkern rond het Marktplein en
hoar omgeving heringericht wordt.
In dit project worden volgende werken uitgevoerd:
Het slopen van de huidige academie met behoud van de kapel
Het slopen van een hoogspanningscabine
Het slopen van een vrijstaande villa en garage
Het herbouwen van de academie
Het bouwen van een bibliotheek
Het bouwen van een ondergrondse parking, 70 appartementen, handels- en kantoorruimten
Het bouwen van een luifel
Het vellen van bomen
De herinrichting van het openbaar domein met groenaanleg.
Het perceel Hamme, 2e afdeling, sectie B, nr. 890 V is bezet met vooral schietwilg. Het betreft een spontane
bebossing die jonger is dan 22 jaar. De orthofoto van 1995 bevestigt dat het perceel toen niet bebost was.
De compensatieplicht geldt niet voor gronden die spontaan bebost zijn na het in werking treden van het
Bosdecreet (1990) voor zover deze spontane bebossing de leeftijd van 22 jaar niet heeft bereikt (artikel 90 bis van
het Bosdecreet). De aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht onderworpen ontbossing wordt vrijgesteld van
de compensatieplicht voor de te ontbossen zone die aangeduid werd op het inplantingsplan.
Voor de herinrichting van de openbare ruimte worden nieuwe bomen aangeplant. lndien bomen in verhardingen
warden voorzien is het van groat belong dat de ondergrondse ruimte voldoende groat is.
In een verstedelijkte omgeving moeten doorwortelbare ruimte en verharding op een duurzame wijze gecombineerd
worden. Het gebruik van bomenzand kan hierbij een optossing bieden.
Bijkomende informatie is terug te vinden in het Technisch Vademecum Bomen opgemaakt door het Agentschap
voor Natuur en Bos.
Er dient ook grote aandacht besteed te warden aan de bomen die behouden blijven.
Alle maatregelen dienen genomen te warden om de te behouden bomen maximaal te beschermen tijdens de
werken.
Conclusie:
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een gunstig advies mits
naleving van de volgende voorwaarden:
De te behouden bomen warden tijdens de werken met de grootste aandacht beschermd;
De werf wordt opgevolgd door een European Tree Technician;
Alie te nemen maatregelen voor de boombescherming worden voor de aanvang van de werken
besproken met de Tree Technician en de projectleider van de gemeente Hamme;
Wij raden de vergunningverlenende overheid aan om de vergunning slechts toe te kennen mits naleving
van deze voorwaarden.
o
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse
Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van
het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werl<en in de periode 1 maart tot 1 Juli moet men er
zich -voor men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten
van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan
(oude) constructies of het l<appen van bomen dient men na te gaan voor de werken beginnen of
vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang /<amen, dient u contact op
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te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mail adres van AVES
Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst een afschrift van de beslissing over de vergunningsaanvraag te
ontvangen.
Het advies van de Polder Schelde Durme

Dost d.d. 08/04/2019

is gunstig:

De werken hebben geen nadelige invloed op de waterhuishouding van het perceel.
Het advies van de ASTRID - Veiligheidscommissie d.d. 19/05/2019 is voorwaardelijk gunstig:

Gezien de grondoppervlakte en publieke toegankelijkheid van de ondergrondse parking heeft de
commissie beslist dat er indoordekking dient aanwezig te zijn in deze parking.
Gezien de publieke toegankelijkheid voor meer dan 150 personen en de aanwezigheid van een publieke
ondergrondse ruimte dient er indoordekking aanwezig te zijn in de academie.
Gezien de publieke toegankelijkheid voor meer dan 150 personen dient er indoordekking aanwezig te
zijn in de bibliotheel, in de handelruimte in gebouw C en de grootste handelsruimte van gebouw D
Het hydraulisch advies van Aquafin d.d. 14/05/2019 is voorwaardelijk gunstig:

Het project kan gunstig geadviseerd worden. Volgende punten dienen in acht genomen te worden:
De afmetingen van de voorziene riolering stemt niet overeen met de laatste bekende modellen (evolta
november '17). Voor aanpassing van de hydraulische studie dienen de basismodellen van Hamme
opgevraagd bij advies@aquafin.be zodat deze achteraf ook correct gearchiveerd kunnen worden. De
hydraulische studie en aangepaste plannen en berekeningen dienen voor aanbesteding bezorgd ter
evaluatie.
De voorziene banken rondom de boomvakken op het Marktplein mogen uiteraard geen barriere vormen
voor het water dat moet infiltreren.
Bij de gebouwen worden bufferbekkens voorzien in infiltratiekratten. Een open wadi / bufferbekken is
aan te bevelen, dit zorgt voor een beter onderhoudbare en goedkopere oplossing.
Ontwerp
Hou in het ontwerp rekening met :
De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de atgemene wijzigingen en
aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.
Voor aansluiting van de riolering op de bestaande infrastructuur dienen volgende voorwaarden in acht
genomen te worden:
o
Er dient aangesloten op een bestaande inspectieput of, indien deze inspectieput te ver ligt, dient
er een nieuwe inspectieput gebouwd te worden op de Leiding.
o
De aansluiting op een bestaande inspectieput moet worden uitgevoerd volgens
standaardbestek 250, hoofdstuk 7, artikel 5.10. met dien verstande dat het dichten van de
aansluitopening in een betonnen inspectieput gebeurt d.m.v. beton (dus niet met metselwerk).
o
De bouw van een nieuwe inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250,
hoofdstuk VII, artikel 5.9.
o
De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de
bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m,
gemeten vanaf de binnenzijde van de wand van de inspectieput, in de geest van het
standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 1.1.2.5.A.
o
15dagen voor aanvang van de werken, dient een technische voorstel overgemaakt worden aan
de PM,
o
Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt
warden volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar van de wegenis
De hydraulische structuren moeten goed bereikbaar zijn.
Het bemalingswater moet bij voorkeur geloosd worden op een gracht of RWA-Leiding. Indien het
bemalingswater wordt geloosd op een afvalwaterleiding moet er een vergunning aangevraagd worden
op de site van Aquafin bij technische partners.
Controte van het bestek kan aangevraagd worden bij advies@aquafin.be of de gemeente
Het advies van de brandweerzone

Oost d.d. O5/04/2019

is voorwaardelijk gunstig:

Gunstig advies mits voorwaarden.
Het project voldoet aan de geldende regtementering indien voldaan wordt aan de opmerkingen in dit verslag.
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Opmerkingen:
Ventilatieopening binnentraphuizen
Trappenhuizen
Signalisatie
Veiligheidsverlichting
Detectie
Waarschuwing en alarm
Blusmiddelen
Parkeergarage uitvoeren volgens document HR 1632 N R2 Hoge raad 171 bijlage 1.2.
Het advies van Fluvius d.d. 15/05/2019 is voorwaardelijk gunstig:

Op basis van het standaardvermogen van 9,2 kVA per wooneenheid en 22,2 kVA voor de algemene delen en
eventuele commerciele panden is uw project niet aansluitbaar op het bestaande elektriciteitsnet. Een
netuitbreiding is noodzakelijk.
Op basis van het standaardvermogen van 6 m/h per wooneenheid is uw project niet aansluitbaar op het
bestaande gasnet. Een netuitbreiding is noodzakelijk.
Raadpleeg alvast de minimale technische vereisten voor het gasmeterlokaal op www.fluvius.be/aansluiten op
aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal of www.fluvius.be/aansluiten op aardgas van
appartementen met maximum 9 standaard gasmeters.
Op onze website vindt u de gedetailleerde reglementen voor elektriciteit en aardgas in verkavelingen,
appartementen en wooncomplexen. U dient hieraan te voldoen.
Hou voor de timing van uw project rekening met het Jeit dat wij-na ontvangst van alle gegevens 50 werkdagen
nodig hebben om onze offerte op te maken. Bovendien loopt er nag een termijn van minimaal 90 werkdagen
tussen de ontvangst van uw akkoord op onze offerte en de effectieve uitvoering van de werken - onder voorbehoud
van de tijd nodig om eventuele vergunningen, wegenistoelatingen.. te verkrijgen.
Bovenstaande informatie geven we mee onder voorbehoud van (atere wijzigingen. Mocht later bijvoorbeeld blijken
dat de definitieve vermogens toch buiten de standaardnormen vallen, dan kan ons advies nog wijzigen.
Wij raden u aan om ons zo spoedig mogelijk te contacteren. Vermeld daarbij altijd duidelijk het referentienummer
van uw project: 46152629. Zo kunnen we uw dossier vlot opvotgen. Samen zullen we uw project verder
bespreken. We helpen u graag verder.
Het advies van Farys d.d. 035/05/2019 is gunstig:

Distributieleiding:
De academie, bibliotheek en appartementen kunnen aangesloten worden op het lokale drinkwaterleidingnet via
de voorzien gemeenschappelijke meterlokalen.
Door de structurele wijziging aan de wegenis zijn er aanpassingen aan de bestaande drinkwaterleiding
nootzakelijk zijn. We verwijzen hiervoor naar ons project DOM-O71/18/009-D.
De voorschriften om te werken in de nabijheid van onze drinkwaterleiding (zie bijlage) dienen strikt nageleefd te
worden.
De nodige aanpassingen aan onze drinkwaterleiding zijn reeds op 9 november 2018 besproken op de overleg/
coordinatievergadering. Kosten die voortvtoeien uit deze aanvraag voor de aanpassingen aan het bestaande net,
zijn ten laste van de aanvrager.
Tevens zal de bouwheer er voor instaan dat alle toestellen en/of merktekens, die verband houden met drinkwater,
zichtbaar-, bereikbaar en/of in stand gehouden worden.
Alle kosten om deze toestellen terug in orde te stellen, ontstaan door foutieve uitvoering of nalatigheid van
de aanvrager, zullen ten laste gelegd warden van de bouwheer.
De kosten die voortvloeien uit deze aanvraag voor eventuele bijkomende aanpassingen aan het bestaande net,
zijn ten laste van de aanvrager.
Vanuit dit opzicht kunnen wij een voorwaardelijk gunstig advies aan deze aanvraag verlenen.
Toevoerleiding: de nodige aanpassingen zijn reeds besproken op de coordinatievergadering.
Wij verwijzen hiervoor naar ons project PNT-OO0/19/002.
Het ad vies van het Agentschap lnnoveren en Ondernemen d.d. 27/03/2019 is gunstig:

Advies:
1° het creeren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van
ongewenste kleinhandelslinten
Het handelsgeheel kadert in het Publiek-Privaat-Samenwerkingsproject Creatieve Campus Hamme dot tot doel
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heeft op het herbouwen van een academie voor woord, dans, muziek en beeldende kunsten, een bibliotheek, en het
bouwen van een woonontwikkeling met 70 appartementen, 6 kantoorruimten, 3 handelsruimten, en een
ondergrondse parking, en waarbij ook een extra straat gecreeerd wordt tegenover de Rijbekestraat en die zowel zal
aantakken op het Marktplein als op de Jagerstraat.
Het project situeert zich in het historische en administratieve centrum van Hamme. In de buurt bevinden zich ook
een school, een woonzorgcentrum en het Rode Kruis. Door de ligging pal in het centrum kan er geen sprake zijn
van de vorming van een ongewenst kleinhandelslint. Bovendien situeert de projectsite zich in het
kernwinkelgebied, dat volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dient uitgebouwd te worden.
De 5 handelsruimten worden gecreeerd op de gelijkvloerse verdieping van 2 gebouwen, waarvan het ene op de
hoek van de Meulenbroekstraat, het Marktplein en de Jagerstraat (op de plek waar nu een villa met grote tuin en
bijhorende garages staat) en het andere op de hoek van de Jagerstraat, het Marktplein en de nieuwe straat over de
Rijbekestraat (waar nu een park) gelegen is.
De beschikbare wordt goed gebruikt enerzijds doordat het nieuwe project niet alleen opnieuw plaats zal bieden
voor de huidige functie (academie) maar ook voor bijkomende functies zoats wonen, kantoren en kleinhandel. Het
project is een inbreidingsproject doordat beschikbare open ruimte in het centrum van Hamme wordt gebruikt.
Volgens het Gewestplan volt de site grotendeels in "gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en open bare
nutsvoorzieningen", met uitzondering van het perceel B890W (met de te slopen villa) dat in "woongebieden" ligt.
Inmiddels wordt de ganse site echter beheerst door het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum dat op
19/12/2012 (gemeente) 25/4/2015 (provincie) definitief werd vastgesteld. Het handelsgeheel situeert zich in de
zone voor grootschalige centrumfuncties (artikel 5) waar de mogelijke hoofdfuncties zijn: handelszaken,
gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kantoren en horeca, ats ze in overeenstemming zijn met de schaal van de
gemeente Hamme. De toegelaten nevenfuncties zijn wonen en vrije beroepen voor zover deze nevenfunctie
ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. De maximale bezettingsgraad van de terreinen bedraagt 100%
2° het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten

De totale aantrekkingszone (voor het handelsgeheel) telt ca. 61.000 inwoners, waarvan ca. 19.000 in de primaire
aantrekkingszone, gevormd door het hoofddorp/kern Hamme-Centrum (16.557 inwoners) en Elversele
(deelgemeente van Temse, 2.661 inwoners). Deze ca. 19.000 inwoners vormen de aantrekkingszone van de
supermarkt, terwijl het handelsgeheel daarnaast ook nog klanten zal aantrekken vanuit de rest van de gemeente
Hamme (behalve Kastel) (22.995 inwoners), 50% van de gemeente Waasmunster (5.585 inwoners), Tielrode
(deelgemeente van Temse) (5.913 inwoners), en 50% van de rest van de gemeente Temse (9.627 inwoners).
Doordat het project gelegen is in het centrum van Hamme, is de site gelegen in de nabijheid van de inwoners uit de
primaire aantrekkingszone. Het centrum bevindt zich echter tamelijk in het noorden van de gemeenten, zodat ook
de inwoners van Elversele, Tielrode, de rest van Temse en een deel van Waasmunter, nochtans allemaal aan de
andere kant van de Durme gelegen, het centrum van Hamme toch vlot kunnen bereiken via de bruggen op de
N470a of via de N41.
3° het waarborgen en versterken van de teefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van
kernwinkelgebieden
Het project is gelegen in het stedelijk milieu, zijnde de verstedelijkte kern van Hamme, die geselecteerd is als
hoofddorp en deel uitmaakt van een stedelijk netwerk op provinciaal niveau.
In de centrale handelskern bevinden zich handelszal<en verweven met woningen. In en aan de rand van het
historisch centrum komen ook andere voorzieningen voor verweven met bewoning.
Het project is een van de vijf hefboomprojecten die werden voorgesteld in het city-marketingplan Hamme 2020 en
het bijhorende masterplan. Hierin werd een langetermijnvisie ontwil<l<eld voor Hamme in het algemeen en voor de
centrumontwikkeling in het bijzonder. Van het project maakt ook een evenementenplein deel uit.
De kapel en de (facade van de huidige) academie bepalen samen met de Sintpietersbandenkerk en de pastorie het
historische karakter van het Marktplein. Daarom worden ze geintegreerd in het concept. Daarnaast zullen ook een
aantal waardevolle bomen {de platanen op het Marktplein en de boom achter de kapel) behouden blijven.
De gevraagde inplanting van een supermarkt, een drogisterij/parfumerie en een life-stylewinkel, zal het bestaande
aanbod in het kernwinkelgebied in de verstedelijkte kern en hoofddorp Hamme verbreden en meer gevarieerd
maken, maar blijven in verhouding tot het verzorgingsgebied en tot de gemeente HAMME met zijn verstedelijkte
kern als hoofddorp.
4 ° het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit
De dichtstbijzijnde hoofdweg is de E17 (Antwerpen-Gent), welke vanaf de projectsite bereikbaar is via de
Meulenbroekstraat, de Biezestraat, de N41 (primaire weg, rijksweg 60) in noordelijke richting en het op-en
afrittencomplex nr. 14 "Sint-Niklaas-West". Via de as Meulenbroekstraat-BiezestraatRooskruisstraat, kan er op ca. 750 m van het project aangetakt worden op voormelde N4 1. Deze as zal ook de
belangrijkste toegangsweg voor het project zijn.
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De projectsite is gelegen op de hoek van de Meulenbroekstraat en het Marktplein. Het centrum van de gemeente
Hamme wordt zoveel mogelijk ontlast van gemotoriseerd verkeer door middel van een gerichte circulatie met
eenrichtingsstraten. Voor het gemotoriseerd verkeer zal de site toegankelijk zijn via de Rijbekestraat (1 toegang),
maar toch voornamelijk via de Meulenbroekstraat (2 toegangen waarvan de ene gelegen is ter hoogte van de
bestaande rotonde, terwijl de andere dient als in- en uitrit naar de ondergrondse parking en naar de laad- en
losl<ade van de site). Dit draagt bij tot een verkeersluw centrum.
Het Marktplein zelf zal toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer, zowel vanaf de rotonde met de
Meulenbroekstraat als vanaf de Rijbekestraat. Er zijn 5 kiss&ridezones voorzien op het Marktplein.
De parking, die plaats biedt voor 196 auto's (voor de bewoners van de appartementen in begrepen) (met inbegrip
van 7 plaatsen voor andersvaliden), bevindt zich onder gebouw dot zal ingeplant warden tussen de
Meulenbroekstraat en de Jagerstraat. De toekomstige parkeerbehoefte zou neerl<omen op 86 plaatsen voor
bewoners, 57 voor werknemers en 65 voor bezoekers, hetzij in het totaal 186.
De inrit van de parking en de laad- en loskade kunnen enkel bereikt worden komende van het westen en verlaten
worden richting oosten (rechts in, rechts uit), aangezien de rijrichtingen op de Meulenbroekstraat van elkaar
gescheiden zijn met een niet overrijdbare middenberm. Het gemotoriseerd verkeer dat het project via de N41
bereikt moet het project voorbijrijden en keren ter hoogte van het /(aaiplein. De aanvrager heeft de optie
voorgesteld om de middenberm van de Meulenbroekstraat te doorbreken ter hoogte van de in/uitrit van de parking
en de ernaast gelegen laadllosl<ade, maar de gemeente wil momenteel geen ingrepen doen aan de
Meulenbroekstraat.
Het laden en lossen gebeurt aan de kant van de Meulenbroekstraat in een afgesloten laad- en loskade
Naast in het totaal 8 leveringen per dog (voor alle functies binnen het project}, wordt er uitgegaan van 1.208
bezoekers per dag voor de supermarkt, 276 bezoekers per dag voor de andere handelsactiviteiten, 14 bezoekers
voor de kantoren, 25 werknemers van de supermarkt, 12 werknemers van de andere handelsactiviteiten en 65
bezoekers voor de kantoren/vrije beroepen.
In de Mobiliteitsstudie uitgevoerd door Move, wordt geconcludeerd dat het project een bijkomende
verl<eersgeneratie van 165 PAE/dag en 15 PAE/spitsuur (maatgevend voor bewoners) met zich mee zal brengen.
Tijdens een reguliere avondspits, zijn er momenteel wel vertragingen, maar geen aanzienlijke congestieproblemen
in de onmiddellijke omgeving van de projectsite. De Meulenbroekstraat is minder congestie-gevoelig dan het
Marktptein. Met slechts 15 PAE per spitsuur op het Marktplein zullen de bijkomende verkeersintensiteiten ten
gevolge van het project slechts een fractie van de bestaande capaciteiten bedragen omdat een eenstrool<srotonde
een theoretische capaciteit van 1.500 PAE/u heeft. Bovendien zal het bestaande verkeer in de toekomst meer van
de iets minder drukke Meulenbroekstraat komen of ernaar toe rijden, waardoor er geen aanzienlijke negatieve
effecten worden verwacht op de afwikkelcapaciteit van de rotonde en dus ook van het omliggend wegennet.
Bovengronds wordt het terrein zoveet mogelijk verkeersluw voorzien, met voldoende toegangen en
doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers. Voor voetgangers en fietsers bestaan er verschillende toegangen
tot de site: via de Meulenbroekstraat, het Marktplein en de straten die op het Marktplein uitgeven, zoals de
Rijbekestraat, de Plezantstraat, de Kerkstraat en de Jagerstraat. De woonstraten in het centrum van Hamme zijn
gedeeltelijk eenrichting om het centrum van Hamme autoluw te houden.
De Kerkstraat is ingericht als voetgangerszone. Uit het noordwesten kunnen voetgangers gebruik maken van de
fv1eulenbroel<straat, al beschikt deze alleen aan de overkant van de site over voetpaden. Zowel de
Meulenbroekstraat als het Marktplein maken deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Op 4400
m van de site sluiting de lokale fietsroute tangs de Drapstraat en de bovenlokale route aan Calvarieberg naar de
Mirabrug over de Durme aan op de as Meulenbroekstraat-Roodkruisstraat-Biezestraat en op 750 m de lokale
fietsroute (maar geplande fietssnelweg) langs de N41. In het centrum van Hamme sluiten ook verschillende lokale
en bovenlokale fietsroutes op elkaar aan. Er worden 1635 fietsenstallingen voorzien voor de bewoners, wat hun
behoefte zou dekken. Volgens de raming zijn er ook nog plaatsen nodig voor werknemers en 14 voor bezoekers.
In het totaal warden er 2 26 fietsparkeerplaatsen voorzien, waarvan 76 openbaar, waardoor er een overaanbod is.
Het project is bereikbaar met het openbaar vervoer. De bushaltes 'Hamme Marktplein' zijn vlakbij en worden
bediend door lijn 92 van De Lijn (Sint-Niklaas-Hamme- Moerzeke- Dendermonde-Lebbeke- Aalst 5 die tijdens
de daluren 1 maal per uur en per rijrichting langs rijdt en tijdens de spitsuren 2 tot 4 maal per uur en per
rijrichting). Daarnaast is er nag de Belbus 290 (Hamme die op aanvraag 1 maal per uur rijdt.).
Rekening houdend met de analyse van het dossier volgens de criteria voorzien in artil<el 4 van het Decreet op het
Integraal Handelsvestigingsbeleid, brengt het Comite voor Kteinhandel, na bespreking en afweging van de
positieve en negatieve aspecten van het dossier, een gunstig advies uit betreffende de aanvraag door de N. V. SPV
HART VAN HAfv1fv1E, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herl<enrodesingel 48 en met
ondernemingsnummer BE 0715.699.868, voor het kleinhandelsaspect bijgestaan door mevrouw Hilde Wyckaert,
zaakvoerder van de B. V.B.A. ARGUS JU RID/SCH ADV/ES, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen,
Wilgenbaan 6, van een omgevingsvergunning (voor kleinhandelsactiviteiten) voor de inplanting van een
handelsgeheel bestaande uit 5 modules met een totale netto-handelsoppervlal<te van 2.464 m? op de
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gelijkvloerse verdieping van een gemengd project aan het Marktplein/agerstraat/Meulenbroekstraat, bestaande
uit:
154 m? voor inkom, kassa en check-out, te verdelen over de 5 units,
een netto handelsoppervlakte van 1.120 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "voeding",
een netto handelsoppervtakte van 690 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "uitrusting van
de persoon", en
een netto handelsoppervlakte van 500 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "andere
goederen".
Er werd advies gevraagd aan de dienst gemeentewerken. Er werd geen advies verleend.

6.

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage Ill bij het Besluit van de
Vlaamse regering van 1 maart 2015 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013)
in uitvoering van het decreet van 25 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).
De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage Ill blj voormelde MER-richtlijn
(overgenomen in bijlage II bij het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)). In het licht van de
concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van
zijn potenti@le milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.
Gelet op hetgeen voorafgaat, alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygienische aspecten, kan
gesteld warden dat geen MER moet worden opgemaakt.

7.

Inhoudelijke beoordeling van het dossier

PLanologische toets
De percelen van de aanvraag zijn volgens het gewestplan Dendermonde (KB 07/11/1978) gelegen in
woongebied en in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
De percelen maken geen deel uit van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling en zijn even min gelegen
in een bijzonder plan van aanleg.
De percelen van de aanvraag zijn wel gelegen binnen het gemeentelijk RUP Centrum,, goedgekeurd door de
deputatie op 25/04/2015.
Volgende bestemmingen zijn van toepassing in het projectgebied:
Artikel 3:zone voor grootschalige centrumfuncties
o zone I
o
zone II
Artikel 8: Projectzone kapel
o
overdruk: bebouwbare zone
o
overdruk: historisch waardevolle bebouwing
Artikel 12:zone voor lokale wegenis
Artikel 14:zone voor gemeenschapsvoorzieningen met nabestemming lokale wegenis
Artikel 16: zone voor dienstweg
lndicatieve aanduiding voetgangers- en fietsdoorsteek
De aanvraag dient dan ook getoetst te warden aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum.
Artikel 5: zone voor grootschalige centrumfuncties

Gebouw C wordt opgericht binnen de bestemmingszone van artikel 5. 'Deze zone is bestemd voor
grootschalige centrumfuncties. Mogelijke hoofdfuncties zijn handelszaken, gemeenschapsvoorzieningen,
diensten, kantoren en horeca. Deze functies dienen in overeenstemming te zijn met de schaal van de
gemeente Hamme. Toegelaten nevenfuncties zijn wonen en vrije beroepen zover deze nevenfunctie
ondergeschikt is aan de hoofdfunctie.'
Gebouw C omvat in totaal een winkelruimte (op het gelijkvloers) en 19 woongelegenheden (waarvan 3 op het
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gelijkvloers). Het gebouw voldoet qua bestemming aan de voorschriften van het RUP. Tijdens het openbaar
onderzoek werd in een aantal bezwaren gesteld dat dit niet het geval is, verwijzende naar de definitie van
vloeroppervlakte in de algemene bepalingen van het RUP enerzijds en de toelichting bij de
stedenbouwkundige voorschriften anderzijds. In die toelichting staat het volgende: Hoofdbestemmingen van
bouwzones zijn deze waarvoor meer dan 7 5% van de totale vloeroppervlakte is bestemd binnen de
betrokken zone.
Nevenbestemmingen zijn deze waarvoor maximaal 25% van de totale vloeroppervlakte is bestemd binnen de
betrokken zone.
Deze toelichting is op zich niet verordenend. Om te weten wat er mogelijk is binnen de bestemmingszone van
het betrokken artikel 5 (zone voor grootschalige centrumfuncties), moet het voorstel voldoen aan de
verordenende voorschriften van het RUP. Deze definitie is bovendien ondertussen al enigszins achterhaald
door nieuwe inzichten, die weliswaar nag steeds in de geest van het RUP kaderen. In feite kunnen de
definities hoofd- en nevenbestemming als volgt gehanteerd warden: De hoofdbestemmingen van bouwzones
zijn deze waarvoor in hoofdzaak de gelijkvloerse oppervlakte is bestemd binnen de betrokken zone.Nevenbestemmingen van bouwzones zijn deze waarvoor in hoofdzaak de niet-gelijkvloerse oppervlakte (de
verdiepingen, ongeacht hun totale oppervlakte) is bestemd binnen de betrokken zone. Dit betekent dus met
andere woorden dat de vloeroppervlakte van de nevenfuncties niet beperkt is tot 25% van de totale
vloeroppervlakte over de verschillende verdiepingen binnen de betrokken zone. Het is enkel op de
gelijkvloerse verdieping dat minimaal 75% in gebruik moet genomen warden door de beschreven
hoofdbestemming. Dit blijkt ook uit de toelichtingsnota, waarin sprake is van een 'sokkel' en het 'wonen
boven winkels'. In de toelichting bij de verordenende voorschriften staat oak het volgende te lezen: Dael van
deze zone is het functioneel inbrengen van bijkomende winkel-, horeca- en gemeenschapsfuncties i.f.v. het
verhogen van de attractiviteit van het dorpscentrum. Deze zone kan daarbij als 'trekker' gaan fungeren voor
het reeds bestaande en in de toekomst mogelijks verder uit te bouwen (kleinschaligere) winkellus in het
centrumgebied. Teneinde na sluitingsuren geen 'dode zone' te krijgen, wordt er bijkomend geopteerd wonen
als nevenbestemming toe te laten (in hoofdzaak op de verdiepingen).
Qua inplanting wijkt het gebouw C af van de voorschriften van het RU P. De grens van de bestemmingszone
vormt volgens het RUP oak meteen de rooilijn. De oostelijke gevel van het gebouw C wordt echter
teruggetrokken ten aanzien van de in het RUP bepaalde zonegrens/rooilijn in functie van het creeren van een
plein aan de kant van het Marktplein. Er wordt daarom toe passing gemaakt van de afwijkingsbepaling van
artikel 4.4.7 (handelingen van algemeen belang) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De maximale bezettingsgraad wordt niet overschreden.
Het gabariet van het gebouw C is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Op het grafisch plan wordt de zone waarin gebouw C wordt opgericht aangeduid met het cijfer I dat
correspondeert met volumevoorschriften omtrent het maximaal aantal bouwlagen en de hoogte van het op te
richten gebouw in deze zone. De maximale bouwhoogte wordt niet overschreden en het aantal bouwlagen (3)
voldoet aan de voorschriften van het RU P.
Er wordt gebruik gemaakt van materialen die passend zijn voor de omgeving (gevelsteen en
gevelbepleistering). Op de gelijkvloerse verdieping heeft de winkelruimte een transparante gevel. De
stedenbouwkundige voorschriften van artikel 5 leggen kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen
op die harmonisch ingepast warden in de omgeving. Er wordt in de voorschriften bijzondere aandacht
gevraagd voor de materialisati de gelijkvloerse verdiepingen in functie van het creeren van
aantrekkelijke en kwalitatieve gevels die in relatie staan tot het aanliggende publiek domein. Qua vormgeving
en materiaalgebruik wordt voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.

Gebouw D wordt eveneens opgericht binnen de bestemmingszone van artikel 3. Dit gebouw omvat in totaal 2
winkelruimtes (op het gelijkvloers) en 51 woongelegenheden (waarvan 3 op het gelijkvloers). Het gebouw
voldoet qua bestemming aan de voorschriften van het RUP, gelet op de uiteenzetting hierboven.
Qua in planting wijkt het gebouw D af van de voorschriften van het RUP. De grens van de bestemmingszone
vormt volgens het RUP oak meteen de rooilijn. De oostelijke gevel van het gebouw D, die gericht is naar het
rand punt tussen Roodkruisstraat, Meulenbroekstraat en Marktplein, wordt ten aanzien van de in het RUP
vastgestelde rooilijn rechtgetrokken, terwijl de rooilijn in het RUP de bestaande perceelsgrenzen vormt. In het
noorden wordt het gebouw niet ingeplant op de in het RUP vastgestelde rooilijn van de Meulenbroekstraat,
maar op ca. 5m uit de rooilijn. De zone tussen de gevel van gebouw Den de vastgestelde rooilijn van de
Meulenbroekstraat wordt aangewend voor het plaatsen van de hemelwaterputten, septische putten en
ondergrondse buffervoorzieningen in functie van het gebouw D. Visueel zal deze zone wel behoren tot het
openbaar domein. Er wordt daarom toepassing gemaakt van de afwijkingsbepalingen van artikel 4.4.7
(handelingen van algemeen belang).
Aan de westzijde legt het RUP geen rooilijn op ten aanzien van de aanliggende zone voor dienstweg (artikel
16)
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Aan de zuidzijde legt het RUP de rooilijn vast op de grens met de aanliggende bestemmingszone voor lokale
wegenis. Er wordt op het grafisch plan echter wel een verplichte voorbouwlijn bepaald, die niet samenvalt
met de rooilijn. Gebouw D volgt deze verplichte voorbouwlijn. De zone tussen de rooilijn en de verplichte
voorbouwlijn wordt opgenomen in het openbaar domein. Er wordt in deze zone tevens een uitgang voorzien
van de ondergrondse parking. Ook hier wordt toepassing gemaakt van de afwijkingsbepaling onder artikel
4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (handelingen van algemeen belang) omwille van het
afwijken van de in het RUP vastgelegde rooilijn aan de noord-, oost- en zuidzijde.
Het gabariet van het gebouw Dis in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Op het grafisch plan wordt de zone waarin gebouw D wordt opgericht aangeduid met het cijfer 11 dat
correspondeert met volumevoorschriften omtrent het maximaal aantal bouwlagen en de hoogte van het op te
richten gebouw in deze zone. De maximale bouwhoogte wordt niet overschreden en het aantal bouwlagen (4)
voldoet aan de voorschriften van het RUP.
Er wordt gebruik gemaakt van materialen die passend zijn voor de omgeving (gevelsteen en
gevebepleistering). Op de gelijkvloerse verdieping hebben de winkelruimtes een transparante gevel. het
kantoorvolume op de kop van het gebouw heeft een voorzetgevel met houten lamellen. De
stedenbouwkundige voorschriften van artikel 3 leggen kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen
op die harmonisch ingepast warden in de omgeving. Er wordt in de voorschriften bijzondere aandacht
gevraagd voor de materialisatie van de gelijkvloerse verdiepingen in functie van het creeren van
aantrekkelijke en kwalitatieve gevels die in relatie staan tot het aanliggende publiek domein. Qua vormgeving
en materiaalgebruik wordt voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Artikel 8: Projectzone kapel
Het RUP Centrum voorziet een projectzone random de kapel, waarin de bestaande bebouwing van de
academie is opgenomen. De projectzone beslaat ook gedeeltelijk het huidige openbaar domein ten oosten
van de academie, nu ingericht als parkeerruimte.
In overdruk op deze projectzone wordt een bebouwbare zone aangeduid. Specifiek voor de kapel en de
aanpalende beeldbepalende gebouwvleugel wordt een overdruk 'historisch waardevolle bebouwing'
voorzien. De rooilijn wordt in het RUP vastgelegd op de grens tussen de 'projectzone kapel' en de
aanliggende zone voor openbare wegenis.
De vernieuwde academie en bibliotheek warden ingericht binnen de bestemmingszone van artikel 8. Qua
bestemming wordt voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften van het desbetreffende artikel, dat
(onder andere) gemeenschapsfuncties toelaat.
De academie wordt met noord- en oostgevel ingeplant op de in het RUP vastgelegde rooilijn/bouwlijn. De
footprint van het gebouw valt volledig binnen de bebouwbare zone die in overdruk aangeduid wordt op het
grafisch plan van het RUP. In functie van de zichtbaarheid van de kapel wordt echter niet de volledige
bebouwbare zone volgens het RUP ingenomen door de nieuwe bebouwing. De zuidgevel van de academie
wijkt af van de in het RU P vastgelegde rooilijn, die zuidelijk samenvalt met het verlengde van de voorgevel
van de kapel. Naast de kapel wordt een stalen luifelconstructie voorzien die de academie visueel met de
kapel verbindt, maar die de zichtbaarheid van de waardevolle zijgevel van de kapel garandeert. Qua
inplanting valt de luifel samen met de bebouwbare overdrukzone van artikel 8. De luifel zal evenwel op
openbaar domein staan en zal onder andere aangewend kunnen worden als fietsenstalling. Er wordt opnieuw
toepassing gemaakt van de afwijkingsbepaling van artikel 4.4.7 (handelingen van algemeen belang) om de
gewijzigde rooilijn te verantwoorden.
De nieuwe academie voldoet qua gabariet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP: het
maximaal aantal toegelaten bouwlagen (2) wordt gerespecteerd en de bouwhoogte blijft begrepen binnen de
minimale en maximale bouwhoogte die vastgelegd wordt in de stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP.
Qua vormgeving en materiaalgebruik wordt eveneens voldaan aan de voorschriften van het RUP, die
'eigentijds en van hoge architectural waarde en in harmonie met de bestaande waardevolle gebouwen (door
eenheid of contrast)' dienen te zijn.

De bibliotheek wordt ingericht binnen de voormalige kapel en binnen de beeldbepalende bebouwing links
aansluitend daarbij. Beiden warden op het grafisch plan van het RUP aangeduid met een overdruk 'historisch
waardevolle bebouwing'. Voor deze gebouwen worden volgens de stedenbouwkundige voorschriften
onderhouds- en instandhoudingswerken, renovatie en verbouwingswerken (binnen het bestaande volume en
met respect voor de bouwkundi waardevolle elementen) en beperkte uitbreidin;en toe estaan.
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De aanvraag voorziet in het behoud van de kapel. Het schrijnwerk zal binnen de bestaande gevelopeningen
warden vervangen. Ter hoogte van de inkom van de bibliotheek zal ter vervanging van de bestaande
toegangsdeur een nieuwe rechthoekige gevelopeningen worden voorzien. Voor het gebouw wordt een
inkomportiek geplaatst in zwart gelakt staal (zoals het schrijnwerk van de kapel). Van het bestaande
aanpalende gebouw blijft de gevel gericht naar het Marktplein behouden. Er warden op het gelijkvloers wel
twee nieuwe gevelopeningen ingebracht. Het resterende gedeelte van dit gebouw wordt in feite herbouwd
met behoud van het oorspronkelijke volume. De nieuwe achtergevel en het dak worden afgewerkt in
materialen die qua kleur en uitzicht aansluiten bij de oorspronkelijke materialen. De vormgeving van de
nieuwe achtergevel is hedendaags en tracht geen kopie te zijn van de te slopen achtergevel. De
gevelopeningen van de achtergevel warden in een dynamisch patroon geplaatst.
In de oksel tussen de kapel en de aanpalende te renoveren gebouwvleugel wordt een beperkte uitbreiding
voorzien in functie van de inrichting van een leesruimte bij de bib. Het betreft een beglaasd laagbouwvolume
met zwart schrijnwerk waarmee enerzijds een positief contrast wordt gevormd met de kapel en er anderzijds
toch een geheel wordt gevormd door eenzelfde kleurkeuze van het schrijnwerk.
Qua vormgeving en materiaalgebruik voldoen de gevraagde stedenbouwkundige handelingen binnen de
overdrukzone voor historisch waardevolle bebouwing aan de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 8.
De erfgoedwaarde van de kapel wordt behouden en ook de beeldbepalende waardevolle gevel aan het
Marktplein wordt gevrijwaard. De nieuwe gevelingrepen vormen een positief contrast binnen de voorgevel.
De werken blijven begrepen binnen het oorspronkelijke bouwvolume van het (met uitzondering van de
voorgevel) te slopen gebouwdeel. Er wordt een beperkte uitbreiding toegevoegd die qua inplanting buiten de
bebouwbare zone volgens het RUP wordt voorzien, maar die wel kadert in de voorschriften van artikel 8, die
beperkte uitbreidingen aan de historisch waardevolle gebouwen wel toelaten. In dit geval wordt de bib
opengewerkt naar de semi-publieke binnentuin door een transparant bescheiden volume, waartegen vanuit
ruimtelijk oogpunt geen bezwaar is en hetgeen kadert in de geest van de voorschriften van het RUP.
Het niet-bebouwde gedeelte van de bestemmingszone van artikel 8, met name de binnentuin, dient volgens
de voorschriften zo veel mogelijk bewaard te warden in de oorspronkelijke staat. Verhardingen in functie van
terrassen en paden zijn toegelaten, opritten en parkeervoorzieningen word en niet toegelaten. Niet-verharde
gedeeltes dienen een groenaanleg te krijgen. Het ontwerp voorziet in de heraanleg van de semi-publieke
binnentuin, met een hoofdzakelijk groen karakter. Aan de randen wordt in functie van het creeren van paden
en een terras verharding voorzien, die - net als de bestrating op het openbaar domein - wordt uitgevoerd in
betonstraatstenen, maar met een donkerdere tint (natuursteenkleur). Er wordt voldaan aan de voorschriften
van artikel 8 voor wat betreft de inrichting van de binnentuin.
Op het grafisch plan van het RUP wordt indicatief een fiets- en voetgangersdoorsteek aangeduid bovenop de
bestemmingszone van artikel 8. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP dient deze
doorsteek gerealiseerd te warden als een publiek toegankelijke onderdoorgang. Een hoogte en breedte wordt
niet gespecifieerd in de voorschriften. Er warden verschillende (semi-)publieke doorsteken gerealiseerd.
Er wordt een open onderdoorgang gerealiseerd in de noordelijke vleugel van de academie, die uitgeeft op de
openbare groene pleinzone aan de westzijde van blok C.
In de oostelijke vleugel van de academie bevindt zich een doorgang ter hoogte van de toegang tot de foyer
van de academie en tegenovergelegen cafetaria/keuken. Deze doorgang kan voorbij de toegang tot de
academie afgesloten warden.
Daarnaast bevindt zich nog een tweede open overdekte doorgang in de oostelijke vleugel van de academie,
maar meer zuidelijker, ter hoogte van de aansluiting tussen academie en kapel/bib.
Er wordt met andere woorden voldaan aan de voorschriften van het RUP.
Artikel 12: zone voor [okale wegenis
De aanvraag voorziet in de heraanleg van het openbaar domein.
De heraanleg wordt in het noorden begrensd door de Meulenbroekstraat en het rand punt tussen de
Meulenbroekstraat en de Roodkruisstraat, in het oosten door de bebouwing aan Marktplein (tot aan huisnr. 59
-Dekenij), in het zuiden iets voorbij de bibliotheek en in het westen tot aan de Jagerstraat ter hoogte van de
school.
Het ontwerp van de omgevingsaanleg voorziet in twee pleinen: een 'evenementenplein'/Marktplein aan de
oostzijde van blok C en een groen plein ten westen ervan, dat aansluit bij de huidige parking voor de
aanpalende school, die eveneens zal heraangelegd warden.
Het grafisch plan van het RUP voorzag in een plein, ter hoogte van de school, ten westen van gebouw C. Ten
aanzien van het RUP is met andere woorden het concept gewijzigd. Het verharde plein aan de oostzijde van
gebouw C wordt in feite ingericht binnen de bestemmingszone van artikel 3.
De rooilijnen die in het RUP warden vast: :ele :d worden niet overal aan ehouden. Meer specifiek wordt van
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de rooilijn die vastgelegd werd in het RUP met toepassing van de afwijkingsbepaling onder artikel 4.4.7
(handelingen van algemeen belang) afgeweken op volgende plaatsen:
Aan de oostzijde van gebouw C in functie van het creeren van een verhard plein
Aan de oostzijde van gebouw D (zichtzijde komende van de Roodkruisstraat), waar de rooilijn
rechtgetrokken ten aanzien van de eerder hoekige rooilijn op het grafisch plan van het RUP. De
afwijking is hier evenwel zeer beperkt.
Ter hoogte van de aansluiting tussen de nieuwe academie en de bib in de voormalige kapel in
functie van het vrijwaren van de waardevolle gevel van de kapel. De rooilijn volgens het grafisch
plan igt in het verlengde van de gevel van de kapel. De gevraagde rooilijn valt samen met de
zuidelijke gevel van de nieuwe academie. Er wordt wel op openbaar domein een luifel voorzien die
qua inplanting valt binnen de rooilijnen die vastgesteld werden binnen het RUP Centrum.
De heraanleg van het openbaar domein wordt uitgevoerd in hoogwaardig materiaal, conform de voorschriften
van het RUP. De stedenbouwkundige voorschriften leggen ook op dat de niet-verharde delen als grasberm
moeten aangelegd warden met maximaal behoud van de aanwezige hoogstammen. In voorkomend geval
warden de bestaande platanen aan de Meulenbroekstraat en ten zuidwesten van het rond punt (ter hoogte
van Marktplein 22) maximaal behouden. Aan de Meulenbroekstraat wordt een gedeelte van de bestaande
bomenrij wel gerooid in functie van de inrit naar de ondergrondse parking en het creeren van opstelplaatsen
voor brandweerwagens.
Langs de dienstweg ten westen van blok D warden zo veel mogelijk bomen (in totaal 9) behouden.
Verder warden nog twee hoogstammen behouden en geherintegreerd in de groenzone aan de Jagerstraat.
In de binnentuin van academie en bib warden eveneens twee bomen bewaard.
Ter hoogte van de dekenij aan de kerk, langs de grens van het projectgebied, blijft een bestaande boom
behouden.
De inrichting van het openbaar domein voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum.
Artikel 14: zone voor gemeenschapsvoorzieningen met nabe stemming lokale wegenis
Aansluitend bij de openbare groenzone ten westen van blok C wordt ook de huidige verharde parkeerruimte
(op privaat domein) van de aanliggende school heraangelegd. Deze zone maakt deel uit van een 'zone voor
gemeenschapsvoorzieningen met nabestemming lokale wegenis volgens het RUP. De nabestemming gaat
volgens de voorschriften van het RUP in als de zone eigendom wordt van de gemeente. Dit is echter geen
stedenbouwkundig criterium.
Aangezien uit de herinrichting van dit perceelsdeel blijkt dat de zone een duidelijk publiek karakter zal
krijgen en dus visueel deel zal uitmaken van het openbaar domein, wordt de heraanleg getoetst aan de
voorschriften die van toepassing zijn voor de nabestemming. De stedenbouwkundige voorschriften van
artikel 12 dienen toegepast te warden. Deze zone wordt dee ls verhard in dezelfde bestrating als het
resterende openbaar domein en deels aangelegd als groenzone aansluitend bij de groenzone op het
bestaande openbaar domein. De heraanleg van de private parkeerruimte van de school als zone met publiek
karakter is volledig in overeenstemming met de voorschriften van het RUP Centrum.
Artikel 16zone voor dienstweg
Ten westen van blok D (artikel 3 volgens het RUP Centrum) wordt in het RUP een zone voor dienstweg
aangeduid tussen de Meulenbroekstraat en de Jagerstraat.
Deze strook, met een breedte van 8m, wordt enkel bestemd voor de ontsluiting van de aanliggende percelen
en als publieke langzame verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers. De mini male breedte van de
rijweg wordt vastgelegd op 4m en uit de inrichting dient duidelijk het publiek karakter als langzame
verkeersverbinding te blijken. De verharding dient, nog volgens de voorschriften, te gebeuren in kleinschalige
waterdoorlatende materialen.
De aanvraag voorziet in een
brede doorgang die aangelegd wordt in dezelfde materialen als het
resterende openbaar domein. De betonstraatstenen van de rijweg warden waterdoorlatend aangelegd. Er
warden opritten voorzien naar de aanliggende bestemmingszones. De rijweg wordt aan weerszijden door
middel van een groenzone afgeboord. De bestaande bomen binnen de bestemmingszone van artikel 16
blijven zo veel mogelijk behouden.
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Wegenis
De bestaande wegenis binnen het projectgebied kan beschouwd worden als voldoende uitgerust in de zin
van artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het openbaar domein wordt heraangelegd
binnen het projectgebied. Dit gaat gepaard met een gewijzigde uitrusting en een wijziging van de in het RUP
vast ele de rooilijn ter hoo te van ebouw C en Den ter hoo te van de aansluitin van bib en academie.

www.twitter.com/gemeentehamme
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De gemeenteraad werd gevraagd, conform artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet, een beslissing
te nemen over de zaak van de wegen. De gemeenteraad verleende haar goedkeuring over de zaak van de
wegen in haar zitting van 22 mei 2019, op voorwaarde dat de adviezen van de nutsmaatschappijen zouden
nageleefd worden.

Watertoets
Het project ligt in het Beneden-Scheldebekken. Volgens de overstromingsinformatie op www.waterinfo.be ligt
het noch in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor overstromingen. De bod em
is er volgens de watertoetskaarten infiltratiegevoelig.
Voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven warden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende
graad van prioriteit:
opvang voor hergebruik (hemelwaterput);
infiltratie op eigen terrein;
buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een gracht;
en tot slot lazing in de hemelwaterafvoerleiding (RWA) of gemengde leiding in de straat.
Er worden een nieuwe academie, een bib, een ondergrondse garage, commerciele ruimten en appartementen
gebouwd.
Er wordt voorzien in volgende volumes hemelwaterputten:
academie: 80.000 liter
bib: 40.000 liter
gebouw C: 40.000 liter
gebouw D: 100.000 liter.
Het hemelwater zal gebruikt word en voor de spoeling van de toiletten en voor het onderhoud. Er is per gebouw
een berekening van het geschatte hergebruik toegevoegd. Het volume van de hemelwaterputten is correct
gedimensioneerd.
Er zijn infiltratieproeven uitgevoerd. Hieruit bleek dat infiltratie zeer moeilijk mogelijk is in het projectgebied.
Daarom wordt er maximaal ingezet op hergebruik en de overloop van de hemelwaterputten opgevangen in een
buffervoorziening. Er is dakoppervlak in mindering gebracht in functie van het geschatte hergebruik. Hiermee
kan akkoord gegaan warden.
Gekoppeld aan de hemelwaterputten bij de academie, de bib en gebouw C, wordt er een buffervoorziening met
een volume van 21
geinstalleerd.
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Gekoppeld aan de hemelwaterputten bij gebouw D, wordt er een buffervoorziening met een volume van 2 7 m3
geinstalleerd.
Men voorziet in ondergrondse bufferkratten. De overlopen van de bufferbekkens worden voorzien van een
wervelventiel met overstort. Er werden voldoende maatregelen genomen om het debiet te beperken.
Open wadi's/ bufferbekkens zijn aan te bevelen, dit zorgt voor een beter onderhoudbare en goedkopere
oplossing. Aan gebouw D wordt een wadi voorzien, maar deze zou enkel maar een deel van de afwatering
opvangen van de verharding in het publieke gedeelte van deze zone.
Het openbaar domein van een deel van het Marktplein en de Jagerstraat wordt heraangelegd. Aan het dossier
werd een 'nota hemelwater - gedeelte openbaar domein' toegevoegd, opgesteld door Abetec.
Volgende verhardingen warden in rekening genomen:
Rijweg van rotonde naar kerk: 920 m?
Verharding boven ondergrondse parking: 1410m?
Luifel naast kapel: 505 m?
Verharding voor kapel: 185 m?.
De open bebouwing en de nieuwbouw wordt volledig op de nieuw aan te leggen RWA-leiding aangesloten,
esloten bebouwin
wordt voor de helft in erekend (voorste dakhelft; de achterste dakhelft wordt
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verondersteld niet afkoppelbaar te zijn).
Daardoor wordt de totale aangesloten verharde oppervlakte berekend op 7670 m?.
Alle andere verhardingen op openbaar domein en binnen de projectzone zijn ofwel waterdoorlatende
verhardingen, ofwel groenzones.
In 2017 zijn er infiltratieproeven uitgevoerd. De bodem blijkt slechts matig infiltratiegevoelig te zijn. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van waterdoorlatende verharding met een bufferende onderfundering, zoals
beschreven in de hemelwaternota van Abetec. Daarmee wordt een minimum buffervolume van 0,025 m?/m?
bereikt zoals de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen
voorsch rijft.
lnzake de groenzones is het de bedoeling dat de boomplantvakken in de publieke ruimte als infiltratieoppervlak
en buffering van het afstromend oppervlaktewater van het plein worden gebruikt. Daar waar ruime, brede
banken als zitplekken rond de bomen warden ingericht (zie beschrijvende nota BUUR, dec. 2018), zullen deze
een goede afwatering naar de plantvakken moeten toelaten.
In dit verband is het tevens aangewezen om verschillende 'urban tree systems' met elkaar te vergelijken en de
meest optimale keuze te maken voor de verschillende bomen.
De verharde oppervlaktes die niet ter plaatse infiltreren (7670 m?) worden gebufferd in het RWA-stelsel. De
buizen en kokers worden zo gekozen dat het volume minstens even groat is als het vereiste buffervolume. Er
wordt rekening gehouden met een buffervolume van 250 m?/ha. Het RWA-stelsel wordt aangelegd met
diameters van 400, 600 en 1200x600 mm onder hellingen tussen 1-2 mm/m. De buffercapaciteit is 199 m 3.
Hiermee is voldaan aan de Code van de Goede Praktijk (vereiste buffering: 192 m?). Gezien de
grondwaterstanden uit de studie uit 2017 wordt niet voor infiltrerende betonbuizen gekozen. Afwaarts ter
hoogte van het kruispunt met de Rijbekestraat wordt een knijpopening en overstort geplaatst. Hierbij wordt
rekening gehouden met de afkoppeling van opwaarts gelegen straten.
Afwaarts ter hoogte van het kruispunt met de Rijbekestraat wordt een knijpopening van 550 mm met een
overstort met drempelpeil 4.85 m TAW geplaatst, rekening houdend met de toekomstige afkoppeling van de
opwaarts gelegen straten. Het drempelpeil ligt hoger dan de hoogst gelegen RWA-leiding.
Algemeen kan er gesteld warden dater voldaan is aan de stedenbouwkundige verordening hemelwater.
Natuurtoets
Het project is gelegen op ong. 350 m van het VEN-gebied "De vallei van de Durme" en op ong. 270 m
van het Habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" en
van het Vogelrichtlijngebied "Durme en midden loop van de Schelde".
Gelet op de aard en de ligging van het aangevraagde project dient niet gevreesd te warden voor
significant negatieve effecten ervan op de omliggende natuurwaarden.
Op perceel 2, B, 890V wordt een bos gerooid. De aanwezige spontane bebossing op het perceel is
jonger dan 22 jaar en om die reden is de ontbossing vrijgesteld van de boscompensatieplicht.
Er warden n.a.v. het project heel wat bomen gerooid die niet in bosverband staan: zie bomenplan. Voor
de herinrichting van de openbare ruimte worden nieuwe bomen aangeplant. lndien bomen in
verhardingen worden voorzien, is het van groat belang dat de ondergrondse ruimte voldoende groat
is. In een verstedelijkte omgeving moeten doorwortelbare ruimte en verharding op een duurzame
wijze gecombineerd worden. Het gebruik van bomenzand kan hierbij een oplossing bieden.
Bijkomende informatie is terug te vinden in het Technisch Vademecum Bomen, opgemaakt door het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Met betrekking tot de bomen die behouden blijven dienen alle maatregelen genomen te warden om
deze tijdens de werken te beschermen.
Erfgoed-/archeologietoets
De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermd monument. De plaats van de aanvraag is even min
gelegen in of nabij een beschermd dorpsgezicht of beschermd landschap.
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied bevinden zich twee beschermde monumenten:
Decanale kerk Sint-Pietersbanden, beschermd bij koninklijk besluit van 12/04/1974

Dekenij Sint-Pietersbandendecanaat (Marktplein 39), beschermd bij ministerieel besluit van

16/01/2004
Binnen het projectgebied bevinden zich drie panden die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van
het bouwkundig erfgoed:
kapel Sint-Vincentiusklooster (ID: 85455), vastgesteld sinds 14/09/2009, met volgende beschrijving:
Ktoosterkapel van het vroegere Sint-Vincentiusklooster, heden winterkapel van de parochie Sint-

Pietersbanden.
Deels vrijstaande kloosterkapel op de noordwesthoek van het huidige Marktplein. Teruggaand op een
eerste kapel, zoals eerder vermeld opgericht in 1857-58 door de zusters van Sint-Vincentius a Paulo en
volgens De Potter op 26 januari 1859 ingezegend. Tweede kapel gebouwd circa 1871 en ingericht in de
haakse uitbouw ter hoogte van de twee uiterst rechtse traveeen van het kloosterhuis. Deze kapel werd
volgens kadastergegevens circa 1901 verbouwd en voorzien van het huidige driezijdige koor. In 1905
werd de voorbouw van de kapel met behoud van het koor gesloopt en vervangen door de nog bestaande
eenbeukige kapel naar de plannen van bouwkundige-ondernemer De Brouwer-Van Haver (Hamme),
confer bewaarde bouwplannen en gevelsteen in de oostgevel. Het rechts aanpalende gebouw van de
armenschool, opgericht in 1825 bij het weeshuis, werd toen gestoopt waardoor het brede Marktplein
ontstond.
Kapel in ectectische stijl, opgetrokken uit baksteen met rijkelijk gebruik van natuursteen voor de plint,
deur- en vensteromlijstingen, waterlijsten en dekstenen. Afdekkende leien zadeldaken met kleine houten
dakkapelletjes met ijzeren nokbekroning en zeszijdig houten dakruiter onder hoge leien naaldspits met
ijzeren kruis en windhaan boven de eerste travee. Ruime eenbeukige kapel op rechthoekige plattegrond
met vier traveeen en aansluitend iets smaller koor van twee traveeen met driezijdige sluiting; links en
rechts aanbouwtjes voor sacristie en berging op vierkante plattegrond. Hoge voorpuntgevel uitziend op
het Marktplein, begrensd door versneden steunberen en afgewerkt met hardstenen dekstenen en
schouderstukken. Verzorgde hardstenen plint in bossage. Gevelbrede Brugse travee met hardstenen
hoekstenen, in de topgevel rondboogvormig afgewerkt en omlopend rond de kleine omlijste oculus.
Portaal met spiegelboogvormige deur in een korfboogvormige geprofileerde hardstenen omlijsting met
hoekkettingen en bekronende waterlijst. Deur met lateiconsoles en boogveld van hardsteen met centrale
beeldnis op geprofileerde sokkel. Mooie neogotische houten deur met sierlijk smeedijzeren beslag.
Erboven tweeledig rondboogvenster met ingeschreven oculus en bekronende waterlijst. Sierankers in de
geveltop. Vrijstaande rechter zijgevel geritmeerd door versneden steunberen en voorzien van vier hoge
rondboogvensters onder waterlijst. Aflijnende dubbele muizentandfries onder de houten kroonlijst. Linker
zijgevel met slechts twee vrijstaande traveeen en aansluitende vroegere zusterhuisvleugel. Achteraandak
met schouderstukken en iets lager koor met gelijkaardige ritmering door steunberen en vensters in de
tweede travee. Tegen de eerste blinde travee van het koor is links en rechts een lage aanbouw gebouwd
onder zadeldak, afgewerkt met een puntgevel met schouderstukken, met een rondboogvenster onder
waterlijst; thans aan de Binnenhofzijde verbouwd tot garage
Interieur. Sober gepleisterd en witgeschilderd interieur met afgesloten portaal en dubbele deur naar de
eenbeukige kapel overwelfd met vier kruisribgewelven gescheiden door gordelbogen met driekwartronde
profielen neerkomend op Toscaanse pilasters op hoge arduinen sokkels. Koor met straalgewelf op
uitgewerkte consoles. Houten doksaal op twee zuilen en twee halfzuilen tegen de portaalwand, met een
ijzeren spiltrap toegankelijk via de linker deur. Witgeschilderde houten lambriseringen en tapijttegelvloer.
Rondboogvensters met glas in lood met geometrisch patroon, in het koor met voorstelling van de Heilige
Harten van Jezus en Maria.
Mobilair. Beeldhouwwerk: houten Christusbeeld zonder kruis, witgeschilderde beelden op consoles van
onder meer de Heilige Theresia, Onze-Lieve-Vrouw, Heilige Antonius, Heilige Joseph en Heilig Hart; beeld
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op neogotische sokkel. Altaar in witgeschilderd en verguld hout met
tabernakel. Kruisweg geschilderd op zink in houten omlijsting.
Sint-Vincentiusklooster (ID: 85458), vastgesteld sinds 14/09/2009, met volgende beschrijving:
Sint-Vincentiusklooster met meisjesweeshuis en oudevrouwenhuis, heden tekenacademie en academie
muziek 8 woord.
Groot bijna gesloten complex, ingeplant ten noorden van de kerk op twee straathoeken van het
Marktplein. Gebouwd op de plaats van het zogenaamde Boelenweeshuis, opgericht in 1780 door priester
P.J. Boel als priveweeshuis in een woning met herberg, genaamd het "Hof van plaisantie". In 1854
overgenomen door twee zusters en twee novicen van de zusters van de Verrezen Zaligmaker van SintNiklaas, die de regel van Sint-Vincentius a Paulo volgden. De Potter situeert de bouw van een klooster en
nieuwe gebouwen onder meer voor oude vrouwen en kapel in de periode 1857-1859. In 1867 wordt het
armwezenhuis erg getroffen door brand. Na een schenking van de familie De Kepper-Wauters in 1869
wordt het klooster volledig heropgebouwd. Volgens een kadastermutatie van 1871 worden hierbij de drie
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afzonderlijke gebouwen tegenover de kerk vervangen door een L-vormig volume met een bijkomende
kleine haakse uitbouw rechts, dienstig als kapel.
In 1874 wordt een nieuwe congregatie opgericht door de fusie met het klooster van Sint-Jozef, in 1849
gesticht door de zusters De Greve in De Ring. Op basis van kadastergegevens blijkt dat het gesticht in
1885 uitgebreid wordt met een nieuwe kloostervleugel in binnenblok die nu behoort tot het kindertehuis
Dageraad. Een jaar eerder was oak al een woning voor de geestelijke directeur gerealiseerd (zie nummer
19). Tussen 1901 en 1905 hebben ingrijpende verbouwingen plaats. De bijhorende armschool van
1825, rechts palend aan het klooster en weeshuis en bekostigd met giften van particulieren, wordt
afgebrol<en. Tevens wordt een nieuwe grotere kloosterkapel in twee fazen op de plaats van de bestaande
kapel gebouwd confer oude prentbriefkaarten te lokaliseren in de twee uiterst rechtse venstertraveeen
(zie verder), De linkse haaks geplaatste kloostervleuget wordt vervangen door een nieuw L-vormig
volume, waardoor het complex haar huidige bijna gesloten plattegrond verkrijgt.
Complex samengesteld uit vier volumes (hoofdvolume, twee kloostervleugels en kloosterkapel),
gegroepeerd rond een deels verharde vierkante binnentuin met beeld van de patroon Heilige Vincentius a
Paulo met opschrift op sokkel, Heilig Hartbeeld en kleine bakstenen pijlerkapel. Ter hoogte van het
vroegere Roodkruisplein, afgesloten door een groot ijzeren hek op laag muurtje aan bakstenen pijlers, ter
vervanging van de hoge afsluitingsmuur die na de bouw van de nieuwe kapel in het begin van de 20ste
eeuw werd geplaatst.
Hoofdvolume aan de straat van twee bouwlagen, ingericht als kloosterhuis en inwendig verbonden met
de kapel. Opgetrokken circa 1871, aanvankelijk twaalf traveeen tellend met gemarkeerd midden- en
zijrisaliet. Bij de bouw van de nieuwe kapel in 1901-1905 ingekort tot tien traveeen. Volgens oude
prentbriefkaarten had het hoofdgebouw een zeer sober neoclassicistisch voorkomen. Vlakgepleisterde
voorgevel met centrale deurtravee afgewerkt met bossage en een grote rondboogvormige beeldnis met
beeld van Sint-Vincentius a Paulo tussen twee pilasters op de bovenverdieping onder een bekronend
driehoekig fronton. Confer een gevelsteen "Benj./ Waegeman/ 14.8.55" werd de voorgevel in dat jaar
hermaakt, geinspireerd op de bak-en zandsteenstijl van de aanpalende directeurswoning. De
bepleistering werd vervangen door baksteenmetselwerk op een hardstenen plint, verrijkt met
natuurstenen banden en hoekblokken. De verdiepte vleugeldeur met gedeeld bovenlicht gevat tussen een
geprofileerde hardstenen omlijsting, de beeldnis met gecanneleerde pilasters op gekoppelde consoles,
lonisch kapiteel en putti evenals het fronton bleven evenwel behouden.
Sobere verankerde bakstenen achtergevel met witgeschilderde onderbouw.
Interieur
Sober interieur, destijds met spreekkamers en refter op de begane grond en prive- en slaapvertrekken op
de verdieping. Volgens stijlelementen aankleding wellicht gelijktijdig met de bouw van de kapel circa
1901-1905 gemoderniseerd. Confer hal met cementtegelvloeren en houten lambrisering, spreekkamers
met neogotische houten schouwmantels, bordestrap doorlopend tot aan de zolder met houten beeldnis
op console met gevleugelde putti op de overloop, behouden binnenschrijnwerk en gebint met gekapte
telmerken. Sinds 2006 heringericht als tekenacademie.
Haase bakstenen vteugel van twee bouwlagen, dertien traveeen met pannen schilddak. In kern mogelijk
opl<limmend tot 1871, confer sporen van gedichte spitsboogvensters op de begone grand; substantieel
vergroot circa 1901 met onder andere trapuitbouw onder tentdakje. Onderbouw met grote rechthoekige
vensters eveneens wit geschilderd. Heringericht als tekenacademie.
Achterin gelegen kloostervleugel parallel aan de voorbouw en heden ingericht als academie muziek 8
woord. Volgens kadastergegevens gebouwd circa 1901. Sobere constructie van vijftien traveeen, twee
bouwlagen en pannen zadeldak. Fet uitspringende neogotisch getinte inkompartij met hoel<lisenen, steile
puntgevel en ingeschreven Brugse travee met gebogen beeldnis boven hoefijzervormige voordeur. Sobere
baksteenbouw enkel verlevendigd door het gebruik van doorlopende zwart gesinterde banden ter hoogte
van de rechthoekige vensters, typisch voor het begin van de 20ste eeuw. Straatpuntgevel opengewerkt
voor nieuwe functie en in wen dig volledig gemoderniseerd.
De bestaande bebouwing van de academie wordt grotendeels gesloopt. Van de vleugel die aangebouwd is
aan het Marktplein blijft enkel de voorgevel behouden. Dit gebouwdeel wordt met hetzelfde gabariet
opnieuw opgetrokken. De winterkapel wordt eveneens behouden.
Specifiek voor de kapel en de aanpalende beeldbepalende gebouwvleugel wordt een overdruk 'historisch
waardevolle bebouwing' voorzien in het RUP Centrum. Het gedeelte van de academie dat volledig gesloopt
wordt, krijgt deze aanduiding niet binnen het RUP. Gelet op het feit dat de bestaande te slopen gebouwen van
de academie bouwfysisch en bouwtechnisch niet geschikt zijn voor deze functie en gelet op de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum, kan er akkoord gegaan warden met de sloop. De
nieuwe bebouwing zal een positief contrast vormen met de te behouden delen van de waardevolle
gebouwen.

Wanneer er tot sloop van geinventariseerde items wordt overgegaan is het wel noodzakelijk de te slopen
gebouwen voorafgaandelijk te registreren door middel van een fotoreportage, alvorens de sloop te laten
doorgaan. De IOED an de registratie kosteloos uitvoeren en vraagt dat de bouwheer hiervoor tijdig de IOED
contacteert via ioedscheldedurme@r\sd.be.

Mobiliteit
De projectsite is momenteel goed bereikbaar voor alle vervoerswijzen. De parking wordt volledig
ondergronds voorzien, zodat bovengronds een verkeersluwe omgeving ontstaat, met prioriteit voor
voetgangers en fietsers. Deze laatste beschikken over voldoende in- en uitgangen en de doorwaadbaarheid
van het terrein voor deze zachte weggebruikers is gegarandeerd, door formele en informele routes.
Er bevindt zich een halte voor openbaar vervoer ter hoogte van het rand punt en dus vlakbij het
projectgebied.
Het gemotoriseerd verkeer beschikt ter hoogte van de in- en uitrit van de ondergrondse parking enkel over
een Rechts In- Rechts Uit ter hoogte van de Meulenbroekstraat vanwege de gesloten middenberm. Er
bestaan echter keermogelijkheden ter hoogte van de rotonde Marktplein en ter hoogte van het Kaaiplein. Er
word en bijgevolg geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht met betrekking tot de multimodale
bereikbaarheid van de projectsite.
Ten gevolge van het project wordt een bijkomende verkeersgeneratie van 165 PAE/dag en 15 PAE/spitsuur
(maatgevend voor bewoners) geschat.
Tijdens een reguliere avondspits, zijn er momenteel wel vertragingen, maar geen aanzienlijke
congestieproblemen in de onmiddellijke omgeving van de projectsite. Zo beschikt een eenstrooksrotonde
over een capaciteit van 1.500 PAE/u. De bijkomende verkeersintensiteiten zullen bijgevolg respectievelijk
slechts 0,1 % van de totale capaciteit van het maatgevend kruispunt innemen.

Gemotoriseerd verkeer
De parking, die plaats biedt voor 196 auto's (voor de bewoners van de appartementen in begrepen) (met
inbegrip van 7 plaatsen voor andersvaliden), bevindt zich onder gebouw dat zal ingeplant worden tussen de
Meulenbroekstraat en de Jagerstraat. De toekomstige parkeerbehoefte zou neerkomen op 86 plaatsen voor
bewoners, 37 voor werknemers en 65 voor bezoekers, hetzij in het totaal 186.
Er warden met andere woorden voldoende parkeerplaatsen voorzien.
Het laden en lossen binnen het projectgebied gebeurt aan de kant van de Meulenbroekstraat in een
afgesloten laad- en loskade. Ten behoeve van de winkelruimte in gebouw D. Er is nog mogelijkheid om
bijkomende laad- en loszones te voorzien, mits de nodige signalisatie.

Zwakke weggebruikers
Bovengronds wordt het terrein zoveel mogelijk verkeersluw voorzien, met voldoende toegangen en
doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers. Voor voetgangers en fietsers bestaan er verschillende
toegangen tot de site: via de Meulenbroekstraat, het Marktplein en de straten die op het Marktplein uitgeven,
zoals de Rijbekestraat, de Plezantstraat, de Kerkstraat en de Jagerstraat. De woonstraten in het centrum van
Hamme zijn gedeeltelijk eenrichting om het centrum van Hamme autoluw te houden.
De Kerkstraat is ingericht als voetgangerszone. Uit het noordwesten kunnen voetgangers gebruik maken van
de Meulenbroekstraat, al beschikt deze alleen aan de overkant van de site over voetpaden. Zowel de
Meulenbroekstraat als het Marktplein maken deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Op
400 m van de site sluiting de lokale fietsroute langs de Drapstraat en de bovenlokale route aan Calvarieberg
naar de Mirabrug over de Durme aan op de as Meulenbroekstraat-Roodkruisstraat-Biezestraat en op 750 m de
lokale fietsroute (maar geplande fietssnelweg) langs de N41. In het centrum van Hamme sluiten oak
verschillende lokale en bovenlokale fietsroutes op elkaar aan.
Er word en 165 fietsenstallingen voorzien voor de bewoners, wat hun behoefte zou dekken. Volgens de
raming zijn er oak nag 4 plaatsen nodig voor werknemers en 14 voor bezoekers. In het totaal warden er 226
fietsparkeerplaatsen voorzien, waarvan 76 openbaar. Door de mobiliteitsambtenaar wordt opgemerkt dater
onvoldoende fietsenstalplaatsen worden voorzien ten behoeve van de academie. Er wordt oak geopperd om
meer rekening te houden met de stalmogelijkheden voor niet-klassieke fietsen (bakfietsen, segways,, steps, ... ).
Daarnaast dient er oak onderzocht te word en op welke plaatsen er laadpunten voor elektrische fietsen
kunnen geintegreerd worden.
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Openbaar vervoer
Het project is bereikbaar met het openbaar vervoer. De bushaltes 'Hamme Marktplein' zijn vlakbij en word en
bediend door lijn 92 van De Lijn (Sint-Niklaas - Hamme - Moerzeke- Dendermonde -Lebbeke- Aalst 5 die
tijdens de daluren 1 maal per uur en per rijrichting langs rijdt en tijdens de spitsuren 2 tot 4 maal per uur en
per rijrichting). Daarnaast is er nag de Belbus 290 (Hamme die op aanvraag 1 maal per uur rijdt.)

Toegankelijkheidstoets
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Aan
de aanvraag werd een advies over de toegankelijkheid toegevoegd van Inter. Dit advies is ongunstig:

4 Normen
44.1 Algemene bepalingen
4.1.1 Algemene bepalingen (art.11-15):
Geen opmerkingen
44.2 Buitenomgeving
44.2.1 Looppaden buiten (art.14-17):
Geen opmerkingen
44.2.2 Opvangen niveauverschillen buiten (art.18-21)
Geen opmerkingen
44.2.5 Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (art.27):
Geen opmerkingen
4.5 Het gebouw
44.5.1 Toegangen, deuropeningen en deuren (art.22-26):
Bibliotheel
Art.22:
Alle enkele deuren moeten een deurblad 98 hebben zodat een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90
cm gegarandeerd wordt.
Bij dubbele deuren moet het eerste opengaande deurdeel een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90
cm hebben.
De deuren naar de traphal naast de lift moeten een ruwbouwbreedte van min. 105 cm hebben zodat no
afwerking een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90 cm gegarandeerd wordt.
De deur en de deuropening naar de vertelhoel< moeten een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90 cm
hebben.
De deur naar het sanitair sas bij de jeugdafdeling moet een ruwbouwbreedte van min. 105 cm hebben
zodat na afwerking een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90 cm gegarandeerd wordt.
Art. 24:
In het sanitair sas bij de casco af te werken ruimte kan er rakend aan het draaivlak van de deur van het
aangepast toilet geen draaicirkel van 150 cm diameter gemaakt worden.
In het sanitair sas bij bureau personeel kan er rakend aan het draaivlak van de deur van het aangepast
toilet geen draaicirkel van 150 cm diameter gemaakt worden.
Academie
Art. 22:
Alle enkele deuren moeten een deurbtad 98 hebben zodat na afwerking een netto vrije doorgangsbreedte
van min. 90 cm gegarandeerd wordt.
Bij dubbele deuren moet het eerste opengaande deurdeel een netto vrije doorgangsbreedte van min. 90
cm hebben
Art. 24:
In het sanitair sas bij het auditorium kan er rakend aan het draaivlak van de deur van het aangepast toilet
geen draaicirkel van 150 cm diameter gemaakt worden.
4.5.2 Looppaden, gangen,.. binnen (art.14-17):
In de klassen voor de groepslessen is er te weinig vrije circulatieruimte. Er moet op verschillende plaatsen
een draaicirkel van 150 cm gemaakt kunnen worden. Versmallingen zijn toegelaten tot 90 cm over een
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lengte van max. 120 cm, tot 120 cm over een lengte van max. 10m. Op voorwaarde dot er voor en achter
de versmalling een draaicirkel van 150 cm diameter kan gemaakt worden.
4.5.5 Opvangen niveauverschillen binnen (art.18-21):
Bibliotheek
Art. 18:
De studieruimte is niet drempelloos bereikbaar. Is de verticale circulatie bestaand?
Art. 20:
De trappen moeten leuningen aan beide zijden hebben die doorlopen op de bordessen en die voorbij de
eerste en laatste trede min. 40 cm horizontaal doorlopen alvorens of te buigen naar de wand of de vloer
Zowel de trap in de jeugdafdeling als de trap naast de lift moeten een netto vrije doorgangsbreedte van
min. 100 cm tussen de leuningen hebben
Academie
Art. 20:
De trappen moeten leuningen aan beide zijden hebben die doorlopen op de bordessen en die voorbij de
eerste en laatste trede min. 40 cm horizontaal doorlopen alvorens of te buigen naar de wand of de vloer
Art. 25:
Naast de deur van het bureau coordinator is er naast de deur aan de zijde van de klink geen vrije
wandruimte van min. 50 cm.
44.5.4 Onthaalmeubel (art. 28):
De onthaalbalie van de bibliotheek moet een verlaagd onderrijdbaar gedeelte hebben.
De balie bij het secretariaat van de academie moet een verlaagd onderrijdbaar gedeelte hebben.
4.5.5 Vaste zitplaatsen (art. 29):
In het auditorium moeten 4 opstelplaatsen voor rolstoelen voorzien worden in lijn met de andere stoelen.
4.35.6 Toiletten (art.29/2-52):
Bibliotheek
In het aangepast toilet bij de jeugdafdeling ontbreekt de wastafel
Academie
De wastafels ontbreken in de aangepaste toiletten naast de cafetaria.
In het aangepast toilet bij het auditorium ontbreekt de wastafel
Ten gevolge van dit advies werd door de aanvrager een bijkomende motivatie aangeleverd:

Naar aanleiding van het ingediende aanvraagdossier voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de
bouw van een academie, bibliotheek, ondergrondse parking en meergezinswoningen, wenst de gemeente Hamme
een bijkomend advies te vragen omtrent de naleving van het decreet toegankelijkheid.
De gezamenlijke publiek toegankelijke oppervtaktes is kleiner dan 7500 m2. Het decreet bepaalt dat in deze situatie
een dergelijk advies niet verplicht is. Om die reden werd er geen advies toegevoegd bij het aanvraagdossier.
Op vraag van de gemeente Hamme heeft de aanvrager een advies aangevraagd bij INTER een erl<end
expertisecentrum toegankelijkheid. Dit advies wordt als bijlage bij deze nota toegevoegd.
Dit advies is tot stand gekomen zonder overleg met INTER en dit omwille van de beperkte termijn waarbinnen dit
advies tot stand kwam. Zowel INTER als de aanvrager zijn voorstander van overleg. Het is dan ook de intentie
van de aanvrager om tijdens het verder uitwerken van de plannen in dialoog te goon met INTER zodat hun adviezen
op doordachte wijze kunnen geintegreerd worden in het huidige concept.
Bij nazicht van het uitgebrachte advies merken we dot het overgrote deel van de opmerl<ingen eenvoudig aan te
passen elementen betreft. Het goat onder meer om deurbreedtes (deurblad 98 cm ipv 93 cm), lavabo's die nog niet
ingetel<end waren op de bouwaanvraagplannen, controle van alle draaicirkels. Deze zaken zullen aangepast
worden bij het uitwerken van het uitvoeringsdossier.
Twee opmerkingen vragen nadere toelichting. Het betreft de breedte van de traphal in de bibliotheek en de
bereikbaarheid van de studieruimte in de bibliotheek.
Traphal bibliotheek:
Bij het ontwerp is gestreefd naar het creeren van een integraal toegankelijke bibliotheek. Hiervoor werd een lift
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voorzien, conform EN 81-70. De binnentrap naast de mezzanine heeft een netto breedte van 100 cm zoals het
decreet voorschrijft. Omwille van de aanwezigheid van deze trap werd de traphal naast de lift louter als
evacuatieweg bij brand beschouwd. In die hoedanigheid werd de traphat ontworpen conform de voorschriften van
het KB basisnormen brand met een netto breedte van 80 cm.
De aanvrager wenst te benadrukken dat hij hierover verder overteg wenst met INTER, om tot een aanvaardbare
optossing te komen.
Bereikbaarheid studieruimte:
De bibliotheek bevindt zich gedeeltelijk in een bestaande kapel. Hoewel deze kapel geen beschermd monument is
vinden we het belangrijk om respectvol om te gaan met dit stuk erfgoed. De studieruimte werd ingericht op het
bestaande koor. Het vloerniveau van het koor stemt niet overeen met het vtoerniveau van de andere ruimtes
Omdat een toegangshelling moeilijk te integreren valt binnen de bestaande constructie van de kapel werd ervoor
gekozen om een tweede studieruimte te voorzien die wel integraal toegankelijk is. We vermoeden dat dit niet
voldoende duidelijk werd aangegeven op de plannen, waardoor INTER deze keuze niet heeft kunnen overwegen.
Ook hier lijkt het ons nuttig om dit verder uit te klaren tijdens een overleg.
Een aantal van de gemaakte opmerkingen zijn beperkt van aard en kunnen zonder meer bij de verdere
uitwerking van het dossier aangepast word en. het betreft onder andere de aanpassing van de deuropeningen,
de controle van draaicirkels en het voorzien van lavabo's. Wat de opmerkingen over de traphal van de
bibliotheek en toegankelijkheid van de studieruimte betreft, zal de aanvrager in overleg moeten treden met
Inter om tegemoet te komen aan deze opmerkingen.

Decreet grand- en pandenbeleid
Conform artikel 4.2.1, 3° van het decreet Grand- en pandenbeleid zijn de normen voor de verwezenlijking van
een bescheiden woonaanbod van toepassing op de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij
ten minste vijftig appartementen gecreeerd worden.
Er dient dus van rechtswege een last te warden verbonden aan voorliggende aanvraag in functie van de
verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod.
Voor gronden die geen eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen dient
een bescheiden last van 20% van het totaal aantal woongelegenheden te worden uitgevoerd. In voorkomend
geval warden de woningen gerealiseerd op percelen die momenteel nog eigendom zijn van het
gemeentebestuur Hamme, maar die via een publiek-private samenwerking privaat ontwikkeld en verkocht
zullen warden. Het project omvat in totaal 70 woningen, waardoor er een bescheiden last van 14 woningen
(0,272 = 14) dient te worden gerealiseerd.
De verkavelaar of de bouwheer kan de last uitvoeren in natura, door verkoop van de voor het vooropgestelde
bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale woonorganisatie of aan een openbaar bestuur,
vermeld in artikel 53, S 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, en/of door de starting van een bijdrage aan
de gemeente waarbinnen het verkavelingsproject of het bouwproject ontwikkeld wordt. Een combinatie van
de drie hogergenoemde uitvoeringswijzen.
De aanvraag is vergezeld van het ingevulde addendum B29, waarin de aanvrager aangeeft de bescheiden last
te realiseren in natura, door zelf 14 appartementen te realiseren die voldoen aan de definitie van een
bescheiden woongelegenheid conform het Decreet Grand- en Pandenbeleid.
De aanvrager voegt een lijst toe van de te realiseren bescheiden woningen, die zich allen in het blok D zullen
bevinden:

Nummer van de
unit

Nuttige
vloeroppervlakte

Aantal
slaapkamers

Nuttige
vloeroppervlakte
vrij beroep

Aantal niveaus

Do.2
DO.3
D1.7
D1.9
D1.10
D1.13
D2.7
D2.9
D2.10
D2.13
D3.7
D3.9

7 1,66
72,19
75,75
71,42
56,46
66,42
75,75
7 1,42
56,46
66,42
73.75
71,42

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

O m?
Om?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?
O m?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
m?
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56,46 m?
66,42 m?

D3.10
D3.13

1
1

O m?
O m?

1
1

Bovenstaande woonentiteiten voldoen aan de voorwaarden om aanzien te warden als een bescheiden
woning in de zin van artikel 1.2, 1 ° c) van het decreet Grand- en pandenbeleid.
De last wordt met andere woorden uitgevoerd in natura, conform artikel 4.2.6, S 1 van het Decreet Grand- en
Pandenbeleid.

Scheidingsmuren
De aanvraag voorziet in de afbraak van een gebouwdeel dat in gebruik is door de academie en zich onder
hetzelfde zadeldak bevindt als de aanpalende voorziening voor bijzondere jeugdzorg. De vrijgekomen gevel
op de perceelsgrens wordt voorzien van isolatie en afgewerkt in dezelfde gevelsteen als de nieuwe
achtergevel van het te renoveren gebouw naast de bib.

Milieuaspecten

Afstands- en verbodsbepalingen
Niet van toepassing.

Afvalstoffen
Sloop:
Er warden gebouwen gesloopt, zoals een garage, een woning, maar vooral de huidige academie. Er warden
straten en pleinen opgebroken en heraangelegd.
Aan het dossier werd een sloopopvolgingsplan toegevoegd m.b.t. de academie (Asper bvba, 13-12-2018,
kenmerk D/18/6681). Het bijkomend onderzoek, opgesomd onder punt 3.5. van het SOP, is noodzakelijk
alvorens de sloopwerken kunnen aanvatten. De aanbevelingen en adviezen, opgesomd onder punt S van het
SOP, zijn stipt na te leven.
Zwerfvuil:
Aan het dossier werden geen gegevens toegevoegd m.b.t. zwerfvuilrecipienten. De aanvrager dient
daaromtrent een plan op te stellen in overleg met de milieudienst en met de gemeentelijke coach van
Mooimakers
Na de werken:
M.b.t. academie en bib: afvalstoffenplan op te stellen en uit te voeren in overleg met de milieudienst.
M.b.t. commerciele ruimten: de exploitanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun afvalstromen. Eens in
exploitatie dienen de verschillende handelszaken het nodige te doen inzake het gescheiden inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, dit conform afdeling 4.3. van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).
M.b.t. de bewoning: de bewoners zullen zich moeten inschakelen in de door de gemeente voorziene
maatregelen (ophalingen aan huis, recyclagepark, glasbollen, kringloopcentrum ... ).

Afvalwater
ZONERINGSPLANNEN
Het project is gelegen in het centraal gebied.
HUISHOUDELK AFVALWATER
Het fecaal huishoudelijk afvalwater moet

eloosd warden via voldoende

root

;edimensioneerde septische
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putten, wat hier het geval is.
BEDRIJ FSAFVALWATER
Gekoppeld aan de commerci@le ruimte wordt het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen
aangevraagd. Het betreft afvalwater van de beenhouwerij, met een geraamd debiet van 0,02 m?/u. Hier zal een
vetafscheider moeten voorzien worden.

HEM EL WATER
Zie watertoets

Bodem en grondwater
Tijdens de aanlegfase dienen de regels omtrent grondverzet nageleefd te warden.
Er worden HS-cabines in gebruik genomen met een transformator met een individueel nominaal vermogen van
resp. 250 en 400 kVA. De transformatoren moeten voldoen aan en moeten geexploiteerd worden conform de
wetgeving dienaangaande.

Geluid en trillingen
Aan het dossier werd een mobiliteitstoets toegevoegd waaruit blijkt dat ca. 165 bijkomende
voertuigbewegingen per dag worden gegenereerd. De te verwachten effecten als gevolg daarvan zijn niet
aanzienlijk, noch op het vlak van geluid en trillingen, noch op het vlak van luchtemissies. Om dat te staven wordt
verwezen naar de 'Handleiding stadsontwikkelingsprojecten, Departement Omgeving, GOP-Dienst MER' van 27
juni 2018.
Bij het laden en lossen van goederen voor de winkelactiviteiten dienen alle mogelijke voorzorgen getroffen te
worden zodat deze zo weinig mogelijk geluidshinder veroorzaken t.a.v. de nabije woningen.
Er wordt voorzien in warmtepompen. De warmtepompen zullen dusdanig geplaatst warden dat deze geen
geluidshinder naar de omgeving met zich meebrengen. Het betreffen nieuwe installaties waarbij het
geluidsniveau reeds zeer beperkt gehouden kan word en.

Rubriek 32.1.1 ° wordt gemeld m.b.t. een auditorium in de academie. Afdeling 5.52.2. van Vlarem II is van
toepassing. Een aan de opening van deze nieuwe inrichtging voorafgaand akoestisch onderzoek is conform
Vlarem 11 niet vereist.

Lucht
Zie deel geluid m.b.t. emissies door verkeer.
Omtrent de verwarmingsinstallaties die zullen gebruikt word en zijn er momenteel nag geen gegevens.

Veiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te
gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer, zoals bepaald in artikel
4.1.12.1.§1 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van
3 april 2019 (ondertekend op 11 april 2019), met referenties PR16/0294-02, PR16/0294-03 en PR16/0294O4 nageleefd worden.
Kleinhandelsactiviteiten
Voorliggende aanvraag heeft onder andere betrekking op het inrichten van in totaal drie kleinhandelsruimtes
op het gelijkvloers van de gebouwen C en D. In totaal omvat het project een netto- handelsoppervlakte van
2.464 m?, gespreid over de drie modules.
Meer specifiek aat het om:
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154 m? voor inkom, kassa en check-out te verdelen over de 3 units,
een netto handelsoppervlakte van 1.120 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie
"voeding" (gelijkvloers gebouw D),
een netto handelsoppervlakte van 690 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "uitrusting
van de persoon" (gebouw C), en
een netto handelsoppervlakte van 500 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "andere
goederen" (gebouw D)
Uit de toelichting blijkt dat de invulling de volgende zou kunnen zijn:
een supermarkt, type AD DELHAIZE, met een netto handelsoppervlakte van 1.500 m?, waarvan 100
m? ingenomen zou worden door de inkom, kassa's en check-out, 1.120 m? voor voeding, 140 m?
voor uitrusting van de persoon (voornamelijk persoonlijke hygiene, cosmetica en een
basisassortiment ondergoed en kousen) en 140 m? voor de categorie andere goederen (voornamelijk
onderhoudsproducten, poetsgerei, lampen, papierwaren en een basisassortiment keukenartikelen);
een parfumerie/drogisterij, van het type DI, met een netto handelsoppervlakte van 364 m?, waarvan
24 m? zou ingenomen worden door de inkom, kassa's en check-out, 170 m? voor uitrusting van de
persoon (persoonlijke hygiene en verzorging) en 170 m? voor de categorie andere goederen
(drogisterijproducten, poetsgerei, geschenken en seizoensartikelen), en
een lifestylewinkel, type MOOSE IN THE CITY, met een netto handelsoppervlakte van 600 m?,
waarvan 30 m? zou ingenomen worden door de inkom, kassa's en check-out, 580 m? voor
persoonsuitrusting (kleding, schoenen, mode-accessoires) en 190 m? voor de categorie andere
goederen (designartikelen, boeken, geschenken, ... ).
Over de aanvraag tot kleinhandelsvergunning werd advies gevraagd aan het Agentschap lnnoveren en
Ondernemen, dat op haar beurt een subadvies gevraagd heeft een het Comite voor l<leinhandel. Dit advies is
gunstig,
De aanvraag tot kleinhandelsvergunning dient te word en afgetoetst aan de doelstellingen die geformuleerd
warden in artikel van het decreet lntegraal handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016:
1° het creeren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het
vermijden van ongewenste kleinhandelslinten;
2° het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten;
3° het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het
versterken van kernwinkelgebieden;
4° het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.
De aanvraag kadert in de uitvoering van het RUP Centrum, waarin op basis van een visie op het centrumgebied
van Hamme onder andere twee zones voor grootschalige centrumfuncties, aansluitend bij het bestaande
kernwinkelgebied, worden afgebakend. De aanvraag omvat het oprichten van twee gebouwen (gebouw C en D)
van respectievelijk drie en vier bouwlagen, die op het gelijkvloers grotendeels ingericht worden als
handelsruimte. De zones voor grootschalige centrumfuncties bevinden zich ter hoogte van de 'toegang' tot het
centrum komende vanaf de gewestweg N41. De onderliggende visie is dat in deze twee zones eerder
grootschalige voorzieningen kunnen worden ingebracht, ter versterking van het bestaande handelslint van de
Kerkstraat.
Het kernwinkelgebied wordt binnen dit RUP afgebakend tussen Marktplein en Kerkstraat, maar wordt ook
gestimuleerd langs de Jagerstraat. De grootschalige handelsfuncties binnen de gebouwen in de 'zones voor
grootschalige centrumfuncties' kunnen een belangrijke 'trekker' vormen bij de verdere uitbouw van het
kernwinkelgebied. De versterking van het kernwinkelhart, onder and ere door het voorzien van vrij omvangrijke
bebouwing in de huidige ongeordende ruimte van Marktplein, Jagerstraat en het rondpunt tussen
Roodkruisstraat en Meulenbroekstraat wordt gezien als een hefboomproject voor het centrum.
Ter hoogte van het kruispunt van de Biezestraat met de gewestweg N41 wordt de bestaande kleinhandelszone
eveneens uitgebreid. Deze uitbreiding werd ruimtelijk verankerd binnen het RUP 'Uitbreiding lokale
handelszone Biezestraat'.
De grote sterkte van Hamme ligt in de relatief hoge koopbinding voor dagelijkse goederen.
Het bestaande winkelaanbod heeft te kleine units voor winkels in uitzonderlijke goederen. De koopattractie
voor uitzonderlijke goederen is daarenboven relatief beperkt.
In het kernwinkelgebied wordt gefocust op het behoud van het lokaalverzorgend karakter van het winkelgebied
voor dagelijkse goederen en de vestiging en verdere ondersteuning van kleinschaligere winkels (zelfstandige
winkelaars/zaken). De nadruk ligt op de uniciteit van het kernwinkelgebied, aangevuld met een aanbod in
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dagelijkse goederen, horeca en cultuur.
De kleinhandelszone aan de Biezestraat zal complementair aan de handelsvoorzieningen in het centrum
fungeren. Een aanbod voor grootschaliger zaken of zaken met grootschalige goederen, op goed ontsloten
locaties, zijn eerder complementair met het handelsapparaat van het centrum.
Voor het aftoetsen wordt het advies van het Agentschap lnnoveren en Ondernemen overgenomen en
aangevuld waar nodig.
1° het creeren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van
ongewenste lleinhandelslin ten;
Het handelsgeheel kadert in het Publiek-Privaat-Samenwerkingsproject Creatieve Campus Hamme dat tot
doel heeft het herbouwen van een academie voor woord, dans, muziek en beeldende kunsten, een
bibliotheek, en het bouwen van een woonontwikkeling met 70 appartementen, 6 kantoorruimten, 5
handelsruimten, en een ondergrondse parking, en waarbij ook een extra straat gecreeerd wordt tegenover de
Rijbekestraat en die zowel zal aantakken op het Marktplein als op de Jagerstraat.
Het project situeert zich in het historische en administratieve centrum van Hamme. In de buurt bevinden zich
oak een school, een woonzorgcentrum en het Rode Kruis. Door de ligging pal in het centrum kan er geen
sprake zijn van de vorming van een ongewenst kleinhandelslint. Bovendien situeert de projectsite zich in het
kernwinkelgebied, dat volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dient uitgebouwd te warden en die
ook ruimtelijk verankerd werd binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum.
De 3 handelsruimten warden gecreeerd op de gelijkvloerse verdieping van 2 gebouwen, waarvan het ene op
de hoek van de Meulenbroekstraat, het Marktplein en de Jagerstraat (op de plek waar nu een villa met grate
tuin en bijhorende garages staat) en het andere op de hoek van de Jagerstraat, het Marktplein en de nieuwe
straat over de Rijbekestraat (waar nu een park) gelegen is.
De beschikbare ruimte wordt goed gebruikt enerzijds doordat het nieuwe project niet alleen opnieuw plaats
zal bieden voor de huidige functie (academie) maar oak voor bijkomende functies zoals wonen, kantoren en
kleinhandel. Het project is een inbreidingsproject doordat beschikbare open ruimte in het centrum van
Hamme wordt gebruikt.
Volgens het Gewestplan valt de site grotendeels in "gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen", met uitzondering van het perceel B890W (met de te stopen villa) dat in "woongebieden"
ligt. Inmiddels wordt de ganse site echter beheerst door het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Centrum dat op 19/12/2012 (gemeente) 25/4/2015 (provincie) definitief werd vastgestetd.
Het handelsgeheel situeert zich in de zone voor grootschalige centrumfuncties (artikel 5) waar de mogelijke
hoofdfuncties zijn: handelszaken, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kantoren en horeca, als ze in
overeenstemming zijn met de schaal van de gemeente Hamme. De toegelaten nevenfuncties zijn wonen en
vrije beroepen voor zover deze nevenfunctie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. De maximale
bezettingsgraad van de terreinen bedraagt 100%.
2° het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten
De totale aantrekkingszone (voor het handelsgeheel) telt ca. 61.000 inwoners, waarvan ca. 19.000 in de
primaire aantrekkingszone, gevormd door het hoofddorp/kern Hamme-Centrum (16.557 inwoners) en
Elversele (deelgemeente van Temse, 2.661 inwoners). Deze ca. 19.000 inwoners vormen de aantrekkingszone
van de supermarkt, terwijl het handelsgeheel daarnaast oak nog klanten zal aantrekken vanuit de rest van de
gemeente Hamme (behalve Kastel) (22.995 inwoners), 50% van de gemeente Waasmunster (5.585 inwoners),
Tielrode (deelgemeente van Temse) (3.915 inwoners), en 50% van de rest van de gemeente Temse (9.627
inwoners).
Doordat het project gelegen is in het centrum van Hamme, is de site gelegen in de nabijheid van de inwoners
uit de primaire aantrekkingszone. Het centrum bevindt zich echter tamelijk in het noorden van de gemeenten,
zodat oak de inwoners van Elversele, Tielrode, de rest van Temse en een deel van Waasmunter, nochtans
allemaal aan de andere kant van de Durme gelegen, het centrum van Hamme toch vlot kunnen bereiken via
de bruggen op de N470a of via de N41,
Op het kruispunt tussen de Biezestraat en de gewestweg N41 wordt de bestaande kleinhandelszone
uitgebreid met enkele grootschalige handelszaken/ zaken met grootschalige goederen. Deze voorzieningen
zullen oak consumenten begeleiden of trekken naar het kernwinkelgebied in het centrum.
5° het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken
van kernwinkelgebieden
Het project is ele en in het stedelijk milieu, zijnde de verstedelijkte kern van Hamme, die eselecteerd is als
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hoofddorp en deel uitmaakt van een stedelijk netwerk op provinciaal niveau.
In de centrale handelskern bevinden zich handelszaken verweven met woningen. In en aan de rand van het
historisch centrum komen ook andere voorzieningen voor verweven met bewoning.
Het project is een van de vijf hefboomprojecten die werden voorgesteld in het city-marketingplan Hamme
2020 en het bijhorende masterplan. Hierin werd een langetermijnvisie ontwikkeld voor Hamme in het
algemeen en voor de centrumontwikkeling in het bijzonder. Van het project maakt ook een
evenementenplein deel uit.
Dit masterplan vormde de basis voor de opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum.
De kapel en de (facade van de huidige) academie bepalen samen met de Sintpietersbandenkerk en de
pastorie het historische karakter van het Marktplein. Daarom warden ze geintegreerd in het concept.
Daarnaast zullen oak een aantal waardevolle bomen (de platanen op het Marktplein en de boom achter de
kapel) behouden blijven.
De gevraagde inplanting van een supermarkt, een drogisterij/parfumerie en een life-stylewinkel, zal het
bestaande aanbod in het kernwinkelgebied in de verstedelijkte kern en hoofddorp Hamme verbreden en
meer gevarieerd maken, maar blijven in verhouding tot het verzorgingsgebied en tot de gemeente Hamme
met zijn verstedelijkte kern als hoofddorp.
De Kerkstraat is het historische handelslint binnen het centrum van Hamme. Een van de onderliggende
doelstellingen van het RUP Centrum is de versterking van dit handelslint, onder and ere door het inbrengen van
enkele grootschalige handelsvoorzieningen op schaal van de gemeente, die als trekker kunnen fungeren en die
het bestaande handelsapparaat langs de Jagerstraat kunnen stimuleren.
Door het creeren van een plein tussen de gebouwen C en D wordt de levendigheid in het centrum verhoogd
en wordt ook ruimte geboden voor de wekelijkse markt in het centrum.

4°

het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit
De dichtstbijzijnde hoofdweg is de El 7 (Antwerpen-Gent), welke vanaf de projectsite bereikbaar is via de
Meulenbroekstraat, de Biezestraat, de N41 (primaire weg, rijksweg 60) in noordelijke richting en het op- en
afrittencomplex nr. 14 "Sint-Niklaas-West". Via de as Meulenbroekstraat-BiezestraatRooskruisstraat, kan er op ca. 7 SO m van het project aangetakt word en op voormelde N41. Deze as zal oak de
belangrijkste toegangsweg voor het project zijn.
De projectsite is gelegen op de hoek van de Meulenbroekstraat en het Marktplein. Het centrum van de
gemeente Hamme wordt zoveel mogelijk ontlast van gemotoriseerd verkeer door middel van een gerichte
circulatie met eenrichtingsstraten. Voor het gemotoriseerd verkeer zal de site toegankelijk zijn via de
Rijbekestraat (1 toegang), maar toch voornamelijk via de Meulenbroekstraat (2 toegangen waarvan de ene
gelegen is ter hoogte van de bestaande rotonde, terwijl de andere dient als in- en uitrit naar de ondergrondse
parking en naar de laad- en loskade van de site). Dit draagt bij tot een verkeersluw centrum.
Het Marktplein zelf zal toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer, zowel vanaf de rotonde met de
Meulenbroekstraat als vanaf de Rijbekestraat. Er zijn 3 kiss&ridezones voorzien op het Marktplein.
De parking, die plaats biedt voor 196 auto's (voor de bewoners van de appartementen inbegrepen, met
inbegrip van 7 plaatsen voor andersvaliden), bevindt zich onder de gebouwen C en D. De toekomstige
parkeerbehoefte zou neerkomen op 86 plaatsen voor bewoners, 37 voor werknemers en 65 voor bezoekers,
hetzij in het totaal 186.
De inrit van de parking en de laad- en loskade kunnen enkel bereikt word en komende van het westen en
verlaten warden richting oosten (rechts in, rechts uit), aangezien de rijrichtingen op de Meulenbroekstraat
momenteel nag van elkaar gescheiden zijn met een niet overrijdbare middenberm. Het gemotoriseerd verkeer
dat het project via de N41 bereikt moet het project voorbijrijden en keren ter hoogte van het Kaaiplein. De
aanvrager heeft de optie voorgesteld om de midden berm van de Meulenbroekstraat te doorbreken ter hoogte
van de in/uitrit van de parking en de ernaast gelegen laad/loskade. De heraanleg van de Meulenbroekstraat
valt echter buiten de projectzone van de aanvraag en dient nog te word en onderzocht.
Het laden en lossen gebeurt aan de kant van de Meulenbroekstraat in een afgesloten laad- en loskade.
Naast in het totaal 8 leveringen per dag (voor alle functies binnen het project), wordt er uitgegaan van 1.208
bezoekers per dag voor de supermarkt, 276 bezoekers per dag voor de and ere handelsactiviteiten, 14
bezoekers voor de kantoren, 25 werknemers van de supermarkt, 12 werknemers van de andere
handelsactiviteiten en 65 bezoekers voor de kantoren/vrije beroepen.
In de Mobiliteitsstudie uitgevoerd door Move, wordt geconcludeerd dat het project een bijkomende
verkeers eneratie van 165 PAE/da; en 15 PAE/spitsuur (maat evend voor bewoners) met zich mee zal
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brengen. Tijdens een reguliere avondspits, zijn er momenteel wel vertragingen, maar geen aanzienlijke
congestieproblemen in de onmiddellijke omgeving van de projectsite. De Meulenbroekstraat is minder
congestie-gevoelig dan het Marktplein. Met slechts 15 PAE per spitsuur op het Marktplein zullen de
bijkomende verkeersintensiteiten ten gevolge van het project slechts een fractie van de bestaande
capaciteiten bedragen omdat een eenstrooksrotonde een theoretische capaciteit van 1.500 PAE/u heeft.
Bovendien zal het bestaande verkeer in de toekomst meer van de iets minder drukke Meulenbroekstraat
komen of ernaar toe rijden, waardoor er geen aanzienlijke negatieve effecten warden verwacht op de
afwikkelcapaciteit van de rotonde en dus oak van het omliggend wegennet.
Bovengronds wordt het terrein zoveel mogelijk verkeersluw voorzien, met voldoende toegangen en
doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers. Voor voetgangers en fietsers bestaan er verschillende
toegangen tot de site: via de Meulenbroekstraat, het Marktplein en de straten die op het Marktplein uitgeven,
zoals de Rijbekestraat, de Plezantstraat, de Kerkstraat en de Jagerstraat. Er warden een aantal fiets- en
voetgangersdoorsteken voorzien tussen het Marktplein en de Meulenbroekstraat. De binnentuin van
academie en bib is doorwaardbaar voor fietsers en voetgangers en er wordt eveneens een verbinding
voorzien voor fietsers en voetgangers ten westen van gebouw D.
De woonstraten in het centrum van Hamme zijn gedeeltelijk eenrichting om het centrum van Hamme autoluw
te houden.
De Kerkstraat is ingericht als voetgangerszone. Uit het noordwesten kunnen voetgangers gebruik maken van
de Meulenbroekstraat, al beschikt deze alleen aan de overkant van de site over voetpaden. Zowel de
Meulenbroekstraat als het Marktplein maken deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Op
400 m van de site sluiting de lokale fietsroute langs de Drapstraat en de bovenlokale route aan Calvarieberg
naar de Mirabrug over de Durme aan op de as Meulenbroekstraat-Roodkruisstraat-Biezestraat en op 750 m de
lokale fietsroute (maar geplande fietssnelweg) langs de N41. In het centrum van Hamme sluiten oak
verschillende lokale en bovenlokale fietsroutes op elkaar aan. Er worden 165 fietsenstallingen voorzien voor
de bewoners, wat hun behoefte zou dekken. Volgens de raming zijn er oak nag 4 plaatsen nodig voor
werknemers en 14 voor bezoekers. In het totaal warden er 226 fietsparkeerplaatsen voorzien, waarvan 76
openbaar, waardoor er een overaanbod is.
Het project is bereikbaar met het openbaar vervoer. De bushaltes 'Hamme Marktplein' zijn vlakbij en word en
bediend door lijn 92 van De Lijn (Sint-Nillaas - Hamme - Moerzeke - Dendermonde - Lebbeke -Aalst 5 die
tijdens de daluren 1 maal per uur en per rijrichting langs rijdt en tijdens de spitsuren 2 tot 4 maal per uur en
per rijrichting). Daarnaast is er nag de Belbus 290 (Hamme die op aanvraag 1 maal per uur rijdt)
Uit bovenstaande afweging kan geconcludeerd warden dat de aanvraag tot kleinhandelsvergunning voldoet
aan de doelstellingen van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
Goede ruimtelijke ordening
Bij de afweging tot het toekennen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen dient
het aangevraagde verenigbaar te zijn met de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften,
voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken en met een goede ruimtelijke ordening,
overeenkomstig artikel 4.5.1. S1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De overeenstemming met een
goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld overeenkomstig artikel 4.3.1. S2 van voormelde codex.

De aanvraag betreft een grootschalig centrumontwikkelingsproject dat voorziet in:
•
•
•
•

de bouw van een nieuwe academie en bibliotheek na afbraak van de bestaande
gebouwinfrastructuur doch met behoud van de bestaande kapel en de waardevolle zuidgevel.
het oprichten van twee meergezinswoningen (gebouw C D) met op het gelijkvloers hand els- en
kantoorruimte.
ondergrondse parkeerruimte.
de heraanleg van het openbaar domein.

Het project kwam tot stand binnen een PPS-constructie tussen het gemeentebestuur en de private partner, de
SPV Hart van Hamme. Dit project vormt een van de hefboomprojecten die ruimtelijke verankerd werden via
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum. Het RUP Centrum omvat zowel
bestemmingsvoorschriften als inrichtingsvoorschriften, waardoor er kan van uitgegaan warden dat deze de
goede ruimtelijke ordening vertegenwoordigen. De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen dienen
dan oak te warden afgetoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van het betrokken gemeentelijk RUP
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Centrum, goedgekeurd door de deputatie op 25/04/2015.
Onder 'planologische toets' worden de gevraagde stedenbouwkundige handelingen uitgebreid getoetst aan de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Daarbij wordt vastgesteld dat de aanvraag in grate mate
voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Voor de vastgestelde afwijkingen dient evenwel
nagegaan te warden of er op een geldige manier is afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften en of
deze afwijkingen verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening.
Volgende afwijkingen ten aanzien van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Centrum warden
vastgesteld:
1.
Evenementenplein
Qua in planting wijkt het gebouw C af van de voorschriften van artikel 3: 'zone voor grootschalige
centrumfuncties'. De grens van de bestemmingszone vormt volgens het RUP ook meteen de rooilijn. De
oostelijke gevel van het gebouw C wordt echter teruggetrokken ten aanzien van de in het RUP bepaalde
zonegrens/rooilijn in functie van het creeren van een plein aan de kant van het Marktplein.
Het ontwerp van de omgevingsaanleg voorziet in twee pleinen: een 'evenementenplein'/Marktplein aan de
oostzijde van blok C en een groen plein ten westen ervan, dat aansluit bij de huidige parking voor de
aanpalende school, die eveneens zal heraangelegd warden.
Het grafisch plan van het RUP voorzag in een plein, ter hoogte van de school, ten westen van gebouw C. Ten
aanzien van het RUP is met andere woorden het concept gewijzigd. Het verharde plein aan de oostzijde van
gebouw C wordt in feite ingericht binnen de bestemmingszone van artikel 3.
In het oorspronkelijke concept, dat de basis vormde voor de opmaak van het RUP, zou er een
evenementenplein gecreeerd worden aan de westzijde van gebouw C, waardoor er, komende van het rand
punt Roodkruisstraat - Meulenbroekstraat enkel een doorgaande verkeersverbinding de toegang tot het
centrum zou markeren.
Voorliggende aanvraag vertrekt van een gewijzigd concept met een plein als entree naar het centrum en een
parkje aan de westzijde van blok C (op de plaats van het voorziene evenementenplein), met behoud van een
aantal bestaande bomen binnen het plangebied.
Door het terugtrekken van gebouw C wordt ook de academie meer zichtbaar bij de toegang tot het centrum
en zal ze als pleinwand fungeren. Op de verdieping wordt dit geaccentueerd door de danszaal aan het plein te
voorzien van een beglaasde gevel.
Het parkje aan de westzijde van gebouw C is een bijkomende groene stapsteen tussen de binnentuin van de
academie en de site Meulenbroek en is complementair aan het verharde evenementenplein, dat nu meer
zichtbaar en levendiger zal zijn. De bebouwbare zone van artikel 3 wordt door het creeren van een
bijkomende pleinruimte ook niet volledig ingenomen waardoor er ten aanzien van de oorspronkelijke visie
meer ruimte in het centrum wordt gecreeerd. Vanuit ruimtelijk oogpunt betekent dit concept een
meerwaarde.
Er wordt toepassing gemaakt van de afwijkingsbepaling van artikel 4.4.7 (handelingen van algemeen belang)
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Artikel 4.4.7, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
voorziet in de mogelijkheid om voor 'handelingen van algemeen belang' abstractie te maken van vigerende
stedenbouwkundige voorschriften, op voorwaarde dat deze handelingen een 'ruimtelijk beperkte impact'
hebben. De afwijking ten aanzien van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP kan gezien warden
als een handeling van algemeen belang zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing
van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7,S 2, en artikel 4.7.1, S 2, tweede lid, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, en meer specifiek artikel 2,1 ° (open bare wegen, met inbegrip van de bijbehorende
infrastructuur) en artikel 2,7° (o.a. PPS-prajecten) van dit besluit.
Daarnaast dienen ook de krijtlijnen van de omzendbrief RO2017/01 in overweging te warden genomen.
De omzendbrief RO 2017/01 licht de mogelijkheden nader toe om voor dergelijke projecten af te wijken van
stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 4.4.7, 52 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt volgens
de omzendbrief mogelijkheden om stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften bij waardevolle
reconversie- en invulprojecten terzijde te laten en uit te gaan van ruimtelijk wenselijke dynamieken eerder
dan van toegelaten bestemmingen en 'achterhaalde' inrichtingsprincipes.
Er kan voor de inrichting van een openbaar plein binnen de bestemmingszone van artikel 3: 'Zone voor
grootschalige centrumfuncties' van het RUP Centrum op geldige wijze afgeweken worden van de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. De gevraagd afwijking is verenigbaar met de goede
ruimtelijke ordening en verhoogt de ruimtelijke kwaliteit in het centrum.
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2.
lnplanting gebouw D
Het gebouw D wijkt qua inplanting eveneens af van de voorschriften van artikel 3: 'zone voor grootschalige
centrumfuncties' van het RUP Centrum. De grens van de bestemmingszone vormt volgens het RUP ook
meteen de rooilijn. De oostelijke gevel van het gebouw D, die gericht is naar het rond punt tussen
Roodkruisstraat, Meulenbroekstraat en Marktplein, wordt ten aanzien van de in het RUP vastgestelde rooilijn
rechtgetrokken, terwijl de rooilijn in het RUP de bestaande (hoekige) perceelsgrenzen vormt. In het noorden
wordt het gebouw niet ingeplant op de in het RUP vastgestelde rooilijn van de Meulenbroekstraat, maar op ca.
Sm uit de rooilijn. De zone tussen de gevel van gebouw Den de vastgestelde rooilijn van de
Meulenbroekstraat wordt aangewend voor het plaatsen van de hemelwaterputten, septische putten en
ondergrondse buffervoorzieningen in functie van het gebouw D. Visueel zal deze zone wel behoren tot het
openbaar domein.
Aan de zuidzijde legt het RUP de rooilijn vast op de grens met de aanliggende bestemmingszone voor lokale
wegenis. Er wordt op het grafisch plan echter wel een verplichte voorbouwlijn bepaald, die niet samenvalt
met de rooilijn. Gebouw D volgt deze verplichte voorbouwlijn. De zone tussen de rooilijn en de verplichte
voorbouwlijn wordt opgenomen in het openbaar domein. Er wordt in deze zone tevens een uitgang voorzien
van de ondergrondse parking.
Ook hier wordt toepassing gemaakt van de afwijkingsbepaling onder artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (handelingen van algemeen belang) omwille van het afwijken van de in het RUP
vastgelegde rooilijn aan de noord-, oost- en zuidzijde.
Artikel 4.4.7, 52, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de mogelijkheid om voor
'handelingen van algemeen belang' abstractie te maken van vigerende stedenbouwkundige voorschriften, op
voorwaarde dat deze handelingen een 'ruimtelijk beperkte impact' hebben. De afwijking ten aanzien van de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP kan gezien warden als een handeling van algemeen belang
zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel
4.1.1, 5°, artikel 4.4.7,S 2, en artikel 4.7.1, S 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en meer
specifiek artikel 2,1 ° (open bare wegen, met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur). De afwijkingen zijn
in dit geval beperkt:
Het niet-bebouwde gedeelte van de bestemmingszone van artikel 3 wordt ingericht als openbaar domein.
Aan de oostzijde wordt, onder ander in functie van de compactheid van het gebouw, een rechte gevel
voorzien in plaats van de bestaande hoekige perceelsgrenzen aan te houden. Aan de noord- en zuidzijde
wordt er meer ruimte op openbaar domein gecreeerd ten voordele van het openbaar domein. Daardoor
kunnen de bestaande bomen aan de Meulenbroekstraat ook (deels) behouden blijven.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgestelde afwijkingen ten aanzien van de in het
RUP voorziene inplanting van het gebouw D. Er wordt met andere woorden op geldige wijze afgeweken van
de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP en de afwijking is in overeenstemming met de goede
ruimtelijke ordening.
3.
lnplanting nieuwe academie
De academie wordt met noord- en oostgevel ingeplant op de in het RUP vastgelegde rooilijn/bouwlijn. De
footprint van het gebouw valt volledig binnen de bebouwbare zone die in overdruk aangeduid wordt op het
grafisch plan van het RUP. In functie van de zichtbaarheid van de kapel wordt echter niet de volledige
bebouwbare zone volgens het RUP ingenomen door de nieuwe bebouwing. De zuidgevel van de academie
wijkt af van de in het RUP vastgelegde rooilijn, die zuidelijk samenvalt met het verlengde van de voorgevel
van de kapel. Naast de kapel wordt een stalen luifelconstructie voorzien die de academie visueel met de
kapel verbindt, maar die de zichtbaarheid van de waardevolle zijgevel van de kapel garandeert. Qua
inplanting valt de luifel samen met de bebouwbare overdrukzone van artikel 8 (projectzone kapel), waardoor
visueel wel de bebouwbare zone van het RUP ingenomen wordt. De luifel zal evenwel op openbaar domein
staan en zal onder andere aangewend kunnen worden als overdekte fietsenstalling en tentoonstellingsruimte.
Er wordt opnieuw toepassing gemaakt van de afwijkingsbepaling van artikel 4.4.7 (handelingen van algemeen
belang) om de gewijzigde rooilijn te verantwoorden.
De afwijking ten aanzien van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP kan gezien warden als een
handeling van algemeen belang zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7,S 2, en artikel 4.7.1, S 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, en meer specifiek artikel 2,1 ° (openbare wegen, met inbegrip van de bijbehorende
infrastructuur) en artikel 2,7° (o.a. PPS-projecten) van dit besluit.
Daarnaast dienen ook de krijtlijnen van de omzendbrief RO2017/01 in overweging te word en genomen.
De omzendbrief RO 2017/01 licht de mogelijkheden nader toe om voor dergelijke projecten af te wijken van

stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 4.4.7, 52 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt volgens
de omzendbrief mogelijkheden om stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften bij waardevolle
reconversie- en invulprojecten terzijde te laten en uit te gaan van ruimtelijk wenselijke dynamieken eerder
dan van toegelaten bestemmingen en 'achterhaalde' inrichtingsprincipes.
Deze afwijking kadert nog steeds in de geest van het RUP en verhoogt de ruimtelijke kwaliteit enerzijds door
het zichtbaar houden van de waardevolle zijgevel van de kapel en anderzijds door het creeren van een
trechter naar de semi-publieke binnentuin van de academie, waarmee de doorwaadbaarheid van dit
binnengebied wordt geaccentueerd. Beide concepten kaderen nog steeds binnen het RUP. De kapel wordt
immers binnen het RUP aangeduid als historisch waardevolle bebouwing en er word top het grafisch plan een
indicatieve fiets- en voetgangersdoorsteek aangeduid doorheen de projectsite van de academie/bib.
4. Gelijkvloerse uitbreiding bibliotheek
De bibliotheek wordt ingericht binnen de voormalige kapel en binnen de beeldbepalende bebouwing links
aansluitend daarbij. Beiden warden op het grafisch plan van het RUP aangeduid met een overdruk 'historisch
waardevolle bebouwing'.
In de oksel tussen de kapel en de aanpalende te renoveren gebouwvleugel wordt een beperkte uitbreiding
voorzien in functie van de inrichting van een eesruimte bij de bib. Het betreft een beglaasd laagbouwvolume
met Zwart schrijnwerk waarmee enerzijds een positief contrast wordt gevormd met de kapel en er anderzijds
toch een geheel wordt gevormd door eenzelfde kleurkeuze van het schrijnwerk.
Er wordt een beperkte uitbreiding toegevoegd die qua in planting buiten de bebouwbare zone volgens het
RUP wordt voorzien, maar die wel kadert in de voorschriften van artikel 8, die beperkte uitbreidingen aan de
historisch waardevolle gebouwen wel toelaten. In dit geval wordt de bib opengewerkt naar de semi-publieke
binnentuin door een transparant bescheiden volume, waartegen vanuit ruimtelijk oogpunt geen bezwaar is en
hetgeen kadert in de geest van de voorschriften van het RUP
De afwijking ten aanzien van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP an gezien worden als een
handeling van algemeen belang zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7,S 2, en artikel 4.7.1, S 2, tweede lid, van de Vtaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, en meer specifiek artikel 2,7° (o.a. PPS-projecten) van dit besluit.
Gezien de aanvraag voor het overige volledig voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP,
gezien er op geldige wijze afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP op
hogervermelde punten en gezien de gevraagde afwijkingen bijdragen tot een verhoging van de ruimtelijke
kwaliteit, kan er redelijkerwijze geconcludeerd word en dat de aanvraag verenigbaar is met de goede
ruimtelijke ordening.
De gevraagde werken kaderen in de uitvoering van de doestellingen van het RUP Centrum. De ruimtelijke
kwaliteit van het centrum wordt daarbij aanzienlijk verhoogd.

8.

Advies

Advies met betrekking tot de sh:
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de inwilliging van de aanvraag.
De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
Er dienen evenwel voorwaarden te warden nageleefd.
Aan SPV Hart van Hamme, Herkenrodesingel 4B, 3500 Hasselt, kan de omgevingsvergunning met voorwaarden
warden verleend voor volgende stedenbouwkundige handelingen aan het Marktplein, 9220 Hamme, op
percelen, kadastraal bekend onder Hamme, 2de afdeling, sectie B, nrs. 311(2, 315, 31T, 3 lX, 31 Y, 3 lZ, 32X, 32Z,
870K, 871H, 871L, 871M, 871N, 890R, 8905, 890V, 890W, 891P, 891W, 891¥, 891Z en deels op openbaar
domein (zonder nr):
•
de bouw van een nieuwe academie en bibliotheek na afbraak van de bestaande
gebouwinfrastructuur doch met behoud van de bestaande kapel en de waardevolle zuidgevel.
•
het oprichten van twee meergezinswoningen (gebouw C& D) met op het gelijkvloers handels- en
kantoorruimte.
•
ondergrondse parkeerruimte
•
de heraanleg van het openbaar domein.

Advies met betrekking tot de iioa:
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Globaal kan gesteld warden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu,
op de wateren, op de natuur, op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, bij
naleving van de opgelegde milieuvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Aan SPV Hart van Hamme, Herkenrodesingel 4B, 3500 Hasselt, kan de omgevingsvergunning warden verleend
voor inrichtingen aan het Marktplein, 9220 Hamme, op percelen, kadastraal bekend onder Hamme, 2° afdeling,
sectie B, nrs. 871H, 871L, 871M, 871N, 890R, 8905, 890V, 890W, met als voorwerp:
Bij inrichtingsnummer 20181220-0097 volgende VLAREM-rubrieken:
3.2.2°a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, Lozen van
ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een
debiet van meer dan 600 m/jaar: als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke
zoneringsplan definitief is vastgesteld: het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief
geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan:
➔ Hier: lozen van huishoudelijk afvalwater (condenswater koelmeubels, wc's, ... ), 800 m3/j.
3.4.1°a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in
concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke
stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: tot en met 2 m 3/h: als het
bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat:
➔ Hier: lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen (beenhouwerij atelier, vetvanger, lozingspunt),
0,02 mu.
12.2.1 °: Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot
en met 1.000 kVA:
➔ Hier: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 250kVA.
16.3.1.1 °: Behandelen van gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditionings installaties, met een totale geinstalleerde drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW:
➔ Hier: koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(100kW commerci@le koelinstallatie + 80kW warmtepomp).
17.4.: Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHSO1, in
verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 50 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen SO kg of SO l en 5000 kg of 5000 :
➔ Hier: maxima le opslagcapaciteit per product 15l of 15kg met een totaal inhoudsvermogen van alle producten
samen van 1500l: ontkalker, disolvant, haarlakken, ontgeurders, zoutzuur, ontvetters.
45.4.d): Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige
producten): inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: verkooppunten
van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan die verkoopspunten verbonden
uitsnijderijen:
➔ Hier: verkoop van dierlijke producten met daaraan verbonden beenhouwerij en visatelier.
l45.4.e)1 Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige
producten): inrichtingen voor het behandelen van andere producten van dierlijke oorsprong: opslagplaatsen
voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van: 1 ton
tot en met SO ton:
➔ Hier: opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong met een totale opslagcapaciteit van 10 ton.

Bij inrichtingsnummer 20181220-0098 volgende VLAREM-rubrieken:
3.2.2°a): Afvalwater en koelwater: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een

debiet van meer dan 600 m 3/jaar: als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijke
zoneringsplan definitief is vastgesteld: het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief
geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan:
➔ Hier: lozen van huishoudelijk afvalwater Academie 670m/jaar lozen van huishoudelijk afvalwater
Bibliotheek 500m/jaar.
12.2.1 °: Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot
en met 1.000 kVA:
➔ Hier: hoogspanningscabine met een individueel nominaal vermogen van 400kVA.
16.3.1.1 °: Behandelen van gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en
airconditioningsinstallaties, met een totale geinstalleerde drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW:
➔ Hier: 80 kW: warmtepomp voor verwarming academie 50 kW elektrisch vermogen; warmtepomp voor
verwarming bibliotheek 30 kW elektrisch vermogen.
17.44.: Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van
de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in
verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 50 liter of 350 kilogram, voor zover de maximale opslag
begrepen is tussen SO kg of SO l en 5000 kg of 5000 l:
➔ Hier: gevaarlijke producten kleine verpakkingen maximaal 30l; totaal 60 liter.
32.1.1 °: Ontspanningsinrichtingen en schietstanden: inrichtingen met muziekactiviteiten: feestzalen en andere
voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de
inrichting > 85 dB(A) LAeq,lSmin en<= 95 dB(A) LAeq,15min is:
➔ Hier: muziekactiviteiten in het auditorium.
43.1.1b): Stookinstallaties: het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines,
met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: 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:
➔ Hier: stookinstallatie op aardgas 4S0kW.
De omgevingsvergunning kan m.b.t., de iioa verleend warden voor een termijn van onbepaalde duur.
Advies met betrekking tot de kleinhandelsactiviteiten:
Aan SPV Hart van Hamme, Herkenrodesingel 4B, 3500 Hasselt, kan de omgevingsvergunning warden verleend
voor kleinhandelsactiviteiten aan het Marktplein, 9220 Hamme, op de percelen, kadastraal bekend onder
Hamme, 2° afdeling, sectie B, nrs. 890R, 8905, 890V, 890W, met als voorwerp de inplanting van een
handelsgeheel bestaande uit 3 modules met een totale netto-handelsoppervlakte van 2.464 m? op de
gelijkvloerse verdieping van een gemengd project aan het Marktplein/lagerstraat/Meulenbroekstraat,
bestaa n de u it:
154 m? voor inkom, kassa en check-out, te verdelen over de 3 units,
een netto handelsoppervlakte van 1.120 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie
"voeding",
een netto handelsoppervlakte van 690 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "uitrusting
van de persoon", en
een netto handelsoppervlakte van 500 m? voor de verkoop van goederen uit de categorie "andere
goederen".

BES LU IT
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN
VOLGENDE:

18/06/2019

HET

Het college van burgemeester en schepenen geeft de omgevingsvergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het
begin van de handelingen waarvoor een omgevingsvergunning verleend is, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
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De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:

Voorwaarden en lasten
Voorwaarden met betrekking tot de sh:
Specifieke voorwaarden
M.b.t.. de sloopwerken
Er werd een sloopopvolgingsplan (SOP) m.b.t. de academie opgesteld: Asper bvba, 15-12-2018, kenmerk
D/18/6681. Het bijkomend onderzoek, opgesomd onder punt 5.5. van het SOP, is noodzakelijk alvorens de
sloopwerken kunnen aanvatten. De aanbevelingen en adviezen, opgesomd onder punt 5 van het SOP, zijn stipt
na te leven.
Specifiek voor de sloop van de gebouwen en gebouwdelen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris
van het bouwkundig erfgoed dient een voorafgaandelijk registratie door middel van een fotoreportage te
gebeuren, alvorens de sloop te laten doorgaan. De IOED kan de registratie kosteloos uitvoeren. De bouwheer
kan hiervoor de IOED contacteren via ioedscheldedurme@rlsd.be.

M.b.t. de opvang, infiltratie en bufferlng van hemelwater
-Het hemelwater dient opgevangen, gebufferd, te infiltreren conform de plannen bij de omgevingsaanvraag.
De aanvrager dient evenwel binnen de 4 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning te
onderzoeken of de voorgestelde ondergrondse bufferkratten kunnen vervangen warden door open wadi's of
bufferbekkens (zie de wadi die werd ingetekend op het plan 3 KH_I_N_inplantings plan met omgeving Hart van
Hamme 30012019.pdf) en welke 'urban tree systems' op de verschillende locaties op het Marktplein en langs
de erfstraatjes de beste keuze zijn voor de aan te planten bomen e.a. beplanting (zie 'boombunkers' e.d.).
-De aanvrager dient het Rapport Hydraulisch en technisch advies - P19005587, zoals opgesteld door Aquafin
op 16 mei 2019, maximaal na te leven.

M.b.t. afvalwater
Het hydraulisch en technisch advies van Aquafin (14 mei 2019 - P19003387) dient nageleefd te warden.

M.b.t. mobiliteit
De aanvrager dient binnen de 4 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning een mobiliteitsplan
op te stellen, in overleg met het gemeentebestuur, waarin verder wordt onderzocht en uiteindelijk wordt
vastgelegd welke maatregelen van punt 15 van addendum Elter, zoals opgesteld door Buro Move, concreet
zullen uitgevoerd warden. Desgevallend dienen in het mobiliteitsplan maatregelen opgenomen te warden die
niet in het addendum werden opgenomen.

M.b.t. zwerfvuilrecipienten
De aanvrager dient binnen de 4 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning een afvalbakkenplan
op te stellen in overleg met de gemeentelijke milieudienst en met de gemeentelijke coach van Mooimakers.

M.b.t. de brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt
in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer, zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.51 van
Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van 3 april 2019
(ondertekend op 11 april 2019), met referenties PR16/0294-02, PR16/0294-03 en PR16/0294-04 nageleefd
word en.

M.b.t. de bomen
-Indien bomen in verhardingen warden voorzien, dient de ondergrondse ruimte voldoende groat te zijn.
lnformatie is terug te vinden in het Technisch Vademecum Bo men, opgemaakt door het Agentschap voor Natuur
en Bos (zie ook de voorwaarde m.b.t. hemelwater).
- Met betrekking tot de bomen die behouden blijven dienen alle maatregelen genomen te warden om deze
tijdens de werken te beschermen.
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-De werf wordt opgevolgd door een European Tree Technician.
-Ale te nemen maatregelen voor de boombescherming worden v66r de aanvang van de werken besproken
met de Tree Technician en de projectleider van de gemeente Hamme.

M.b.t. vogels en vleermuizen
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van
de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).
Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men daarom grondig nagaan - voor men start
met de werken-of geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield word en.
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen moet men tevens na gaan v66r de werken
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient men contact op
te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

M.b.t. tot de toegankelijkheid van het gebouw
Bij de opmaak van het uitvoeringsdossier dient de aanvrager in overleg te treden met Inter, teneinde tegemoet
te komen aan de opmerkingen uit het door haar opgemaakte advies (dossiernr 20190566).

M.b.t. tot de indoordekking van het project:
•
•
•
•
•
•

Er dient indoordekking aanwezig te zijn in:
de ondergrondse parking.
de academie.
de bibliotheek.
de handelsruimte op het gelijkvloers van gebouw C.
de grootste handelsruimte op het gelijkvloers van gebouw D.

Met betrekking tot de nutsvoorzieningen binnen het openbaar domein:
De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden uit het advies van Fluvius d.d. 15/03/2019 (kenmerk
46152629).
De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden uit het advies van Farys d.d. 03/05/2019 (kenmerk
4190271).
Voorwaarden met betrekking tot de iioa:
De omgevingsvergunning kan warden verleend mits naleving van volgende milieuvoorwaarden, waarbij de
hoofdstukken, (sub)afdelingen en bijlagen verwijzen naar deze van VLAREM II. De integrale en geconsolideerde
tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link
http s: / / n a vi gator.em is. vi to.be/:

M.b.t. inrichtingsnummer 20181220-0097 (commercieel gedeelte)
S1. Algemene milieuvoorwaarden:
1.
2.
5.
l4.
5.
6.

Algemeen: hoofdstukken 4.1., 4.7.en 4.9.
Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2. met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2. en 4.2.5.4.
Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, .4.l, ..5, ..6, 4.4.7.1, en
/.44.7.2.
Geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.5, 4.5.4,44.5.5 en 4.5.6.
Licht: hoofdstuk 4.6.

S2. Sectorale milieuvoorwaarden:
7.
8.

Hoofdstuk 5.12.-Elektriciteit.
Afdeling 5.16.1. met bijlage 5.16.5.- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen.

9.

Afdeling 5.16.5.-Gassen - lnstallaties voor het fysisch behandelen van gassen.

10. Afdeling 5.17.1. en bijlage 5.17.1.- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen.
11. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7.- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen -
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algemene bepalingen.
12. Hoofdstuk 5.45.- Voedingsnijverheid en -handel

S3. Bijzondere milieuvoorwaarden:
13. M.b.t, de brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen
gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer, zoals bepaald in artikel
.1.12.1.51 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de
adviezen van 3 april 2019 (ondertekend op 11 april 2019), met referenties PR16/0294-02,
PR16/0294-03 en PR16/0294-04 nageleefd worden.
14. M.b.t. het afvalwater
Het fecaal huishoudelijk afvalwater moet geloosd word en via voldoende groat gedimensioneerde
septische putten.
Aan de beenhouwerij dient een vetafscheider voorzien te warden.
15. M.b.t. het stationair draaien van motoren
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen moeten de motoren van de vracht- en
bestelwagens tijdens wachtperioden

en

laad- en

losoperaties stilgelegd

warden, tenzij

het

noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d ..

M.b.t. inrichtingsnummer 20181220-0098 (bib en academie):
§1.

1.
2.
5.

l.
5.
6.

Algemene milieuvoorwaarden:
Algemeen: hoofdstukken 4.1., 4.7.en 4.9.
Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2.met bijlagen 4.2.5.1., 4.2.5.2. en 4.2.5.4.
Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.5.
Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, .4.5, 4.4.6, 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
Geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,4.5.5,4.5.4,4.5.5 en 4.5.6.
Licht: hoofdstuk 4.6.

S2. Sectorale milieuvoorwaarden:
7.
8.

Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit.
Afdeling 5.16.1. met bijlage 5.16.5.- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen.

9.

Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen.

10. Afdeling 5.17.1. en bijlage 5.17.1. - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen.
11. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen algemene bepalingen.
12. Hoofdstuk 5.352.- Ontspanningsinrichtingen, Afdelingen 5.52.1, 5.32.2. en 5.32.3.
15. Hoofdstuk 5.45.- Stookinstallaties

S5. Bijzondere milieuvoorwaarden:
14 M.b.t. de brandveiligheid
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen
gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer, zoals bepaald in artikel
4.1.12.1.51 van Vlarem II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de
adviezen van 3 april 2019 (ondertekend op 11 april 2019), met referenties PR16/0294-02,
PR16/0294-05 en PR16/0294-04 nageleefd worden.
15. M.b.t. het afvalwater

\] www.facebook.com/gemeente.hamme

l#

www.twitter.com/gemeentehamme

GEMEENTE H MME
www.hamme.be

Het fecaal huishoudelijk afvalwater moet geloosd warden via voldoende groot gedimensioneerde
septische putten.
16. M.b.t. het stationair draaien van motoren
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen moeten de motoren van de vracht- en
bestelwagens tijdens wachtperioden

en

laad- en

losoperaties stilgelegd

worden, tenzij

het

noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d ..

De aanvrager dient gewezen te warden op volgende aandachtspunten:
•

•
•

•

lndien er tijdens de uitvoeringsfase van de werken een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk is, moet
deze worden gemeld (klasse 3) of aangevraagd (kLasse 1 of 2). Het bemalingswater moet bij voorkeur
geloosd warden op een gracht of RWA-teiding. Indien het bemalingswater wordt geloosd op een
afvalwaterleiding moet er een vergunning aangevraagd warden op de site van aquafin bij technische
partners.
De werken dienen uitgevoerd te warden conform artikel 6.12 van Vlarem II, zodat stofemissies
beperkt worden.
Eens in exploitatie dienen de verschillende handelszaken het nodige te doen inzake het gescheiden
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, dit conform afdeling 4.35. van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).
In het kader van de klimaatproblematiek is wenselijk dat volgende aspecten nader onderzocht word en:
•

Het aanbrengen van zonnepanelen en andere voorzieningen m.b.t. hernieuwbare energie, al dan
niet in overleg met burgercooperaties.

•

Zeker m.b.t. het inrichtingsnummer 20181220-0098, het aankopen van licht als dienst (cfr.
Mechelen).

Vanwege het college:
De burgemeester-voorzitter
(get.) Ohr. Herman Vijt

De algemeen directeur
(get.) Dhr. Andre Reuse
Voor eensluidend afschrift:

De algemeen directeur
hr. Andre Reuse

\

ugemeeser]
Ohr. Herman Vijt

Verval van de omgevingsvergunning- uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 99 S 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, warden de termijnen
van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen warden 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
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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.
S 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 v66r 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 2015, met
een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, word en geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken
van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, S 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 Vtaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor be roe pen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende
beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.
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 55. 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° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid
zijn gemachtigde.
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingested 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 aanteg stilzwijgend
geweigerd wordt;
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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 be halve 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 de bewijsstukken die bij het beroep moeten warden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze
wordt ingesteld.
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar 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 door haar
gemachtigde ambtenaar 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.
As 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.
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 ad res 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
vergunni ngsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1 ° in voorkomend geval, een bewijs van beta ling 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 warden.
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.
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Deze gegevens kunnen warden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente,
waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en oak bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de
omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ool gebruikt warden 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.

