
BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
 TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloketnr. : OMV_2019154575
Intern nummer : OMG / SH / 0249

De aanvraag ingediend door CARREFOUR BELGIUM NV gevestigd te Olympiadenlaan 20 te 
1140 Evere werd per beveiligde zending verzonden op 8 januari 2020.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 18 februari 2020

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Legrellestraat 40, kadastraal gekend 
afdeling 1 sectie B nr. 169S.

De aanvraag omvat: 
 stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot het vervangen en (her)plaatsen  van lichtreclameborden.

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.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens
De stedenbouwkundige handelingen zijn  gelegen binnen de grenzen van het bij koninklijk 
besluit van 5 augustus 1976 vastgestelde gewestplan Mechelen met bestemming 
woongebied.
De stedenbouwkundige handelingen zijn niet gelegen binnen de grenzen van een 
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

Ligging volgens verkaveling
De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen 
verkaveling.

Overeenstemming met gewestplan, andere plannen van aanleg of verkaveling (geen inhoudelijke 
bespreking) 
De aanvraag is in overeenstemming met het geldende gewestplan

Voorschriften die volgen uit gemeentelijke of gewestelijke stedenbouwkundige 
verordeningen 
Niet van toepassing.



2. Historiek
Het gebouw dateert van 1998 en wordt geacht vergund te zijn.  Volgende vergunningen of 
gegevens inzake handhaving zijn relevant: 
Het gebouw dateert van 1998 en wordt geacht vergund te zijn.  Volgende vergunningen of 
gegevens inzake handhaving zijn relevant: 
- Op 19 maart 1998 werd een stedenbouwkundige vergunning SVA/4068 voor een 
winkelruimte met woonst afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

3. Beschrijving van de omgeving en van de aanvraag
Beschrijving van de plaats
Het perceel is gelegen in de Legrellestraat. Deze straat is enerzijds een invalsweg die het 
centrum van Berlaar met de buurgemeente Kessel verbindt via Kesselsteenweg en 
Berlaarsesteenweg; anderzijds heeft ze ter hoogte van de kruising met de Gestelbeek een 
aftakking naar de kleine en rustige deelgemeente Gestel, waar de straatbenaming 
Legrellestraat behouden blijft.
De straat bestaat uit een 2-vaks betonrijbaan die in het eerste gedeelte (hoofdgemeente 
Berlaar) wordt geflankeerd door een vrijliggend fietspad en beklinkerde voetpaden, en in het 
tweede gedeelte (deelgemeente Gestel) door onverharde bermen. 
Het perceel is gelegen in het eerste gedeelte van de straat, tussen het kruispunt met de Markt 
en het kruispunt met de afslag naar Gestel. Er takken twee zijstraten aan: langs de pare zijde 
de voor autoverkeer doodlopende Dokter Van der Borghtstraat en langs de onpare zijde de 
smalle Daalstraat die (te) vaak gebruikt wordt voor doorgaand sluipverkeer om de Dorpsstraat 
te bereiken zonder het drukke kruispunt Legrellestraat-Markt te moeten passeren. 
In de omgeving van de Markt overheersen ééngezinswoningen in gesloten bebouwing, al is er 
recent langs de onpare zijde een vrij grootschalig project met appartemeten opgericht, De 
Poort van Berlaar genaamd.
Halfweg de straat wordt de omgeving gedomineerd door enkele grotere gebouwen met ruime 
parkings, met name het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Augustinus met bijhorende 
serviceflats en een grootwarenhuis (Carrefour-Market).  Er zijn ook praktijkruimten voor vrije 
beroepen aanwezig, zoals een tandartsenpraktijk, een landmeters- en architectenbureau en 
een dokterspraktijk.
Het tweede gedeelte van de straat bestaat enkel uit ééngezinswoningen en gekoppelde 
bebouwing overheerst op de nog altijd aanwezige gesloten bebouwing, De meeste woningen 
hebben twee bouwlagen met daar bovenop een afwerking met een zadeldak.
Het betrokken perceel is bebouwd met een gebouw van de winkelketen Carrefour, een circa 
5 meter hoog gebouw met plat dak, deels afgewerkt in gevelsteen en deels in industriële 
materialen. Rechts van de winkel is een grote asfaltparking en tussen de linkergevel en de 
perceelsgrens bevindt zich de toegangsweg voor leveringen. Het woongedeelte bevindt zich 
gans achteraan op verdiepingsniveau.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag behelst het vervangen  van de huidige reclameborden tegen de voorgevel waarbij 
het logo wordt verhoogd naar 4,81 meter en de rode lijn naar 4,98 meter.
De vervanging gaat tevens gepaard met een naamsverandering: carrefour-market wordt 
carrefour-express. 
Aan de rechtse zijgevel komt het nieuwe bord met de nieuwe naam op dezelfde hoogte als 
het te vervangen bestaande.
De reclameborden (logo + lijn + tekst) zijn lichtgevend en worden uitgevoerd in doosletters in 
pvc die verlicht zijn.



Het reclamepaneel rechts vooraan in de voortuinstrook wordt vervangen door een rood bord 
met witte letters en met de nieuwe naamgeving carrefour-express.
De bomen in de voortuinstrook blijven behouden. 

4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar
 Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen
 Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.

6. Project-MER
Niet van toepassing.

7. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
 (ingeval dossier zonder POVC)
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 18 februari 2020 waarin wordt geadviseerd de 
aanvraag te vergunnen. 
Het college gaat akkoord met het verslag en neemt de argumentatie over.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en 
schepenen
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en 
schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

Planologische toets
De stedenbouwkundige handelingen zijn  gelegen binnen de grenzen van het bij koninklijk 
besluit van 5 augustus 1976 vastgestelde gewestplan Mechelen met bestemming 
woongebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht 
en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening 
niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen 
mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving.

De aanvraag is conform aan de bepalingen van het gewestplan.

Wegenis
De woning is gelegen aan een voldoend uitgeruste weg.

Watertoets (decreet integraal waterbeleid)
Na toepassing van de watertoets op de vergunningsplichtige werken, kan gesteld worden dat 
het voorliggende project:



- geen enkele impact heeft op verhardingen en op de waterhuishouding 
- niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied ligt 
zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt.

MER-screening
De aanvraag heeft geen betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het 
besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten, 
onderworpen aan een milieu-effectenrapportage. Een MER, ontheffing of projectmer-
screening is bijgevolg niet vereist.

Natuurtoets
Niet van toepassing.

Erfgoed-/archeologietoets
Niet van toepassing.

Mobiliteit – MOBER (transport en verkeersveiligheid)
Niet van toepassing.

Decreet grond- en pandenbeleid
Niet van toepassing.

Scheidingsmuren
Niet van toepassing.

Milieuaspecten
Niet van toepassing.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
Door de groter wordende bomen is de bestaande reclame niet goed zichtbaar meer. Daarom 
worden de borden verplaatst zodat ze boven het dak uitsteken en vanop de straat goed 
zichtbaar/leesbaar zijn.
Het algemene uitzicht wijzigt weinig; de impact op het straatbeeld is verwaarloosbaar.

Bespreking adviezen
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen geeft in zitting van 27 februari 2020 een 
vergunning af voor de aanvraag ingediend door CARREFOUR BELGIUM NV inzake het 
vervangen en (her)plaatsen  van lichtreclameborden gelegen Legrellestraat 40 kadastraal 
gekend als afdeling 1 sectie B nr. 169 S.

Artikel 2.
Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd:



– deze vergunning moet bekend gemaakt worden door aanplakking conform de wettelijke 
bepalingen (onderrichtingen bijgevoegd)
– de begindatum der werken dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning

Artikel 99. § 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 vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van 
twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die 
hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van 
verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke 
vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag 
van de verlenging alleen als:
1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige 
voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van 
twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging 
wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden 
de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de 
volgende fasen worden 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 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.

§ 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, in voorkomend geval verlengd conform 
artikel 99, § 1 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 vóór 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 
1, 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 2013, met een 
maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 
1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject 
waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 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, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 
1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, 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 Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve 
aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve 
aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan 
beslissen.

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 53. 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 Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld 
is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd 
standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar 
onderzoek;



2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van 
een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een 
standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld 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 
aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
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 behalve 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, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met 
betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten 
worden 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.

Als 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

Artikel 87.  § 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres 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° minstens een van de volgende elementen 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) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van 
de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling 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.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil 
worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de 
hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld 
in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener 
is.

de algemeen directeur de burgemeester
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Anja Neels Walter Horemans


