
 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET 

SCHEPENCOLLEGE 

Zitting van maandag, 10 mei 2021 

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester; 

Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 

Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen; 

Luc Vanquickenborne: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Bestuur Infrastructuur RO/Wonen.  Aktename melding.  Riedekens 7. Plaatsen van een 

leefveranda. 

Gemeentelijk Dossiernummer: 2021/232 

OMV nummer: OMV_2021071300 

 

De melding ingediend door  De Strooper Lynn met als adres Riedekens 7, 9700 Oudenaarde,  werd per 

beveiligde zending verzonden op 20 april 2021. 

 

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

het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 

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

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

meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 

1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 

2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO. 

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

overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde 

zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de 

dag na de datum van ontvangst van de melding. 

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

in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. 

In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.” 

Voorwerp van de melding 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Riedekens 7, 9700 Oudenaarde;  en 

kadastrale omschrijving: 

Afdeling OUDENAARDE 4 AFD (ENAME), sectie A, 0093 H  . 
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Het betreft een melding voor stedenbouwkundige handelingen   

Het betreft een melding tot plaatsen van een leefveranda. 

 

Bevoegdheid 

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

inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.  

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

 

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter 

Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding. 

De melding is gelegen in woongebied volgens het gewestplan ‘Oudenaarde’, vastgesteld bij het 

koninklijk besluit van 24/02/1977 (verenigbaarheid met planologische voorschriften). 

 

Overwegende dat in zitting van het college van burgemeester en schepenen dd° 11-06-1974 een 

stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor het bouwen van 121 woningen. 

 

Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 

betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening: 

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

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

verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 

1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; 

2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd; 

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

bedraagt maximaal 40 vierkante meter; 

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

achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen; 

5° de hoogte is beperkt tot 4 meter. 

 

De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden. 

 

Besluit 

Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door  De Strooper Lynn voor de in het 

meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen. 

 

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

van de meldingsakte. 

 

Artikel 3. De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:  
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 Er worden geen stedenbouwkundige voorwaarden opgelegd. 

 

Uitvoerbaarheid 

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

meldingsakte. 

Aanplakking 

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

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

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet 

worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 

"BEKENDMAKING MELDINGSAKTE". 

Verval 

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

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

de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte; 

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

jaren wordt onderbroken; 

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

stedenbouwkundige handelingen; 

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

meldingsakte aanvangt. 

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

in elk van de volgende gevallen: 

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

onderbroken; 

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de 

exploitatie; 

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de 

voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, 

volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of 

meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

Beroepsmogelijkheid 

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

voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

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

door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening 

van deze beslissing.  

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

of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van 
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het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing 

genomen heeft). 

U bent een rolrecht verschuldigd van: 

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

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

dringende noodzakelijkheid. 

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

van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 

dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   

Meer info 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  

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

bestuursrechtscolleges,  

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  

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

Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

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

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

  

 

 

Error! Not a va lid filename.Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven. 

Namens het college, 

Op last:  

De algemeen directeur,  De burgemeester-voorzitter, 

Get.) Luc Vanquickenborne get.) Marnic De Meulemeester. 

 

Voor eensluidend uittreksel 

Op last: 

Algemeen directeur,  De burgemeester, 
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Vitralux NV 
Klant : Naessens – De Strooper 
Project : Leefveranda 
Raamprofielen : Aluminium (RAL 7039 Coatex) 
Beglazing ramen : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Beglazing lichtstraat : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Dakbedekking : EPDM 
Dakconstructie : Oregonbaddens + OSB-plaat + 14cm PUR-isolatie 

BESTAANDE SCHEIDINGSMUUR 
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Vitralux NV 
Klant : Naessens – De Strooper 
Project : Leefveranda 
Raamprofielen : Aluminium (RAL 7039 Coatex) 
Beglazing ramen : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Beglazing lichtstraat : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Dakbedekking : EPDM 
Dakconstructie : Oregonbaddens + OSB-plaat + 14cm PUR-isolatie 
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               ACHTERGEVEL  
 

Vitralux NV 
Klant : Naessens – De Strooper 
Project : Leefveranda 
Raamprofielen : Aluminium (RAL 7039 Coatex) 
Beglazing ramen : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Beglazing lichtstraat : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Dakbedekking : EPDM 
Dakconstructie : Oregonbaddens + OSB-plaat + 14cm PUR-isolatie 
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                         GRONDPLAN  
 
 

   KEUKEN     EETRUIMTE 

LICHTSTRAAT 

LEEFVERANDA 

Vitralux NV 
Klant : Naessens – De Strooper 
Project : Leefveranda 
Raamprofielen : Aluminium (RAL 7039 Coatex) 
Beglazing ramen : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Beglazing lichtstraat : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Dakbedekking : EPDM 
Dakconstructie : Oregonbaddens + OSB-plaat + 14cm PUR-isolatie 

   BERGPLAATS 

OVERSTEEK 
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                           INPLANTINGSPLAN  

Foto 1 
Foto 3 

Foto 2 

Vitralux NV 
Klant : Naessens – De Strooper 
Project : Leefveranda 
Raamprofielen : Aluminium (RAL 7039 Coatex) 
Beglazing ramen : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Beglazing lichtstraat : Driedubbel hoogrendementsglas (1,0) 
Dakbedekking : EPDM 
Dakconstructie : Oregonbaddens + OSB-plaat + 14cm PUR-isolatie 
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Veranda – Pergola – Carport – Ramen en deuren 
 
 
 

Vitralux NV  
Pontstraat 2  
9770 Kruisem (Kruishoutem) 

              
 
 

 Dak: Platform 
o Afmetingen : 7700 x 3500mm 

 + Oversteek van 500 aan voor-en zijkant 
 Onderzijde afgewerkt met cederhout 

o Bedekking :  EPDM-rubber 
 Onovertroffen weerstand tegen UV-stralen en andere extreme weersomstandigheden 
 Hoge isolatiewaarden (U-waarde < 0,9) 
 Voorzien van 14cm PUR isolatie 

o Houten roostering : Oregon baddens 
o OSB-platen  
o Stalen versteviging voor lichtstraat 
o Spots : niet inbegrepen 
o Binnenafwerking plafond : niet inbegrepen 
o Goot en afvoer inbegrepen (afvoer zit verdoken in hoekpaal) 
o Rechte gootopstand met horizontale infrezing (andere opties mogelijk) 
o Vlakke lichtstraat (1 helling) 

 Afmetingen : 3500 x 1500mm 
 Beglazing : Climatop Xn 

 3 dubbele hoogrendementsbeglazing (gelaagd) 
 Isolatiewaarde : k = 0,6 

 8st dimbare ledspots : inbegrepen 

 Voorkant : 
o Afmetingen : Breedte : 7700mm – Hoogte (excl. dakrand) : 2400mm 
o 3-delig schuifraam (schuif-vast-vast) (schuivend deel 1200mm breed) 

 Aluminium profiel CP155LS - duorail van Reynaers  
 Sterk isolerend 
 Hef-en schuifsysteem 
 Verzonken installatie mogelijk 

 Beglazing : Climatop Xn 
 3 dubbele hoogrendementsbeglazing (gelaagd) 
 Isolatiewaarde : k = 0,6 

 
 Rechterzijkant (van binnenuit gezien) 

o Afmetingen : Breedte : 3500mm – Hoogte (excl. dakrand) : 2400mm 
o Bestaande scheidingsmuur 

 

 
 

Tav : Dhr. & Mevr. Naessens-De Strooper 
Adres : Riedekens 7 
  9700 Oudenaarde 
Tel : 0468/21 04 11 
 

Uitbouw 
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 Linkerzijkant (van binnenuit gezien) 
o Afmetingen : Breedte : 3500mm – Hoogte (excl. dakrand) : 2400mm 
o 2 Vaste ramen  

 Aluminium profiel Masterline 8 Hi (functioneel) van Reynaers 
 3-kamerprofiel 
 Sterk isolerend 
 Hoge kwaliteit 

 Beglazing : Climatop Xn 
 3 dubbele hoogrendementsbeglazing (gelaagd) 
 Isolatiewaarde : k = 0,6 

Kleur : Ral-kleur naar keuze (RAL 7039 Coatex) 
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Handtekening(en)  
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