
 
 

 

Gemeentebestuur Berlaar 
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN  
 AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Omgevingsloketnr. : OMV_2021032811    Intern nummer : OMG / SHE / 0505 
 
Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het Vlaams Gewest, p/a Wegen Antwerpen 
gevestigd te Lange Kievitstraat 111-113/41 te 2018 Antwerpen een omgevingsvergunning is ingediend. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen langs de N10: vanaf kruispunt Berlaar-Heikant 
(Isschotweg – Aarschotsebaan – Houwstraat) via kruispunt “Fabiola” (Mechelsesteenweg – 
Liersesteenweg) Heist-op-den-Berg tot en met Wouwerstraat   
met als kadastrale ligging  afdeling 12001 sectie A, meerdere percelen; afdeling 12002, sectie C, 
meerdere percelen; afdeling 12017, sectie C, meerdere percelen; afdeling 12322, sectie I, meerdere 
percelen. 
 
Het betreft een aanvraag voor de aanleg van fietspaden langs de N10 en van een ovonde N10xN15, 
met volgende kenmerken: 
Aanpassing van de wegenis van de gewestweg N10 vanaf het kruispunt van de N10 met de Houwstraat 
in het noorden tot en met het kruispunt van de Wouwerstraat in het zuiden. De wegvakken worden 
heringericht met vrijliggende fietspadenen infiltratiegrachten. De bestaande rotonde op de kruising van 
de N10 met de N15 wordt omgevormd tot een nieuwe ovonde met ongelijkgrondse kruisingen voor 
fietsers d.m.v. onderling verbonden fietstunnels die een conflictvrije kruising en uitwisseling voor 
fietsers in alle richtingen mogelijk maken. Op deze ovonde zal tevens een nieuw aan te leggen 
gemeenteweg “vijfde tak” aansluiten om de ontwikkeling van de toekomstige SPAR-site mogelijk te 
maken. 
Toepasselijke indelingsrubrieken VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2° b)2° 
Zaak der Wegen: de aanvraag voorziet in de realisatie van een toekomstige gemeentewegtussen de 
ovonde N10Xn15 en Wouwerstraat. Artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het 
aanvraagdossier bevat een rooilijnplan voor deze onsluitingsweg overeenkomstig het decreet 
Gemeentewegen, met weergave van de actuele en toekomstige rooilijn, kadastrale gegevens en 
eigenaars. 
 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15.07.2021 tot en met 13.08.2021. 
 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op 
- het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- na afspraak (via omgeving@berlaar.be of  03 / 410.19.00) bij het gemeentebestuur, cel Omgeving 
 
Bezwaren kan u indienen tot de sluiting van het openbaar onderzoek: 
- digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) 
- schriftelijk door afgifte aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Markt 1 te 2590 Berlaar 
- aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar 
 

Berlaar, 14 juli 2021 
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