
BIJLAGE AAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  

 
 
1. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig 
dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling 
van een administratief beroep. Indien een administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel 
4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 
4.2.6, §2, eerste lid, van het decreet van (…) betreffende het grond- en pandenbeleid.  
Alvorens de bouwwerken aan te vatten, dienen de lijn- en pasrichting aangevraagd te worden 
minstens 2 dagen vóór de aanvang van de werken. (zich wenden tot de dienst openbare 
infrastructuur en mobiliteit, Gemeenteloket,Vanackerestraat 12, Wevelgem, eerste verdieping, 
bij de heer Deman Kris, tel. 056/43.34.70. 
Deze lijn- en pasrichting is vereist, daar bij verkeerde inplanting van het gebouw, de afbraak 
kan bevolen worden op kosten van de bouwheer. 

� BOUWCONTROLE VOLGT. 
Wanneer het een verbouwing betreft, dient de aanvrager, vóór de aanvang der werken, contact 
op te nemen met de Cel Wonen, Vanackerestraat 12, Wevelgem, tweede verdieping, tel. 
056/43.34.80 voor het eventueel bekomen van een saneringspremie. 
Een reglementaire brievenbus te voorzien langs de openbare weg voordat de woning 
betrokken wordt. 
De kaart 'Werken met stedenbouwkundige vergunning' uit te hangen op de plaats van de 
werken. 
De gemeente in kennis te stellen van de aanvang en de voltooiing van het gebouw door 
middel van de bijgevoegde kaartjes. 
 

2. AFVALWATER / REGENWATER 
 
- De richtlijnen in verband met waterbeheer, zoals onder andere de aansluiting op de riolering 
en het plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie dienen te worden opgevolgd 
zoals in de bijgaande nota van de technische dienst vermeld.  
Aansluitingen op de riolering, andere dan via een wachtbuis, worden enkel door de gemeente 
of door een aannemer in opdracht van de gemeente gerealiseerd. Het is de bouwheer of een 
door hem/haar aangestelde aannemer verboden werken op het openbaar domein uit te voeren. 
De kosten hiervoor worden verhaald op de bouwheer.  
De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waterschade, ingevolge de 
aansluiting van een kelder of een keldergarage op de openbare riolering. 
- Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen of van de bepalingen uit de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is een 
bouwovertreding, die via gerechtelijke weg kan worden vervolgd. 
 

3. VOETPADEN  
 
De strook grond, gelegen tussen de rooilijn en de wegverharding, is openbaar domein en 
bestemd voor de aanleg van nutsleidingen en voetpad. Deze strook mag niet verhard worden, 
tenzij door de gemeente of door een aannemer in opdracht van de gemeente. 



Noch afsluitingen, noch beplantingen, noch brievenbussen of andere opstaande materialen 
mogen erin aangebracht worden.  
De aanpalende eigenaar zorgt ervoor dat er steeds een begaanbare voetpadstrook aanwezig is. 
In afwachting van een definitieve aanleg wordt volgende toegestaan: 
het aanleggen en onderhouden van de voetpadstrook in gazon 
het aanleggen en onderhouden van de voetpadstrook in steenslag of dolomiet 
Deze voetpadstrook mag als openbaar domein door iedereen bewandeld worden.  
 

TOESTAND VAN EVENTUEEL BESTAAND VOETPAD 
� Indien er voor het bouwperceel een voetpad (betondallen of betonstraatstenen) ligt, en dit 
werd beschadigd bij de uitvoering van de bouwwerken, dan dient het te worden hersteld door 
de bouwheer, binnen de maand na voltooiing van de woning, dit volgens de regels der kunst. 
� Er wordt verondersteld dat het voetpad zich, voor de aanvang der werken, in goede staat 
bevond, tenzij er bij de lijnstelling schade wordt vastgesteld door de technische dienst, dus 
voor de uitvoering van de werken. 
 
Definitieve aanleg; 
Volgens de beslissing van het CBS 10/4/2001 gelden volgende regels: 
 
In straten met doorgaand verkeer, gelegen binnen de bebouwde kom, wordt steeds een 
voetpad aangelegd. Deze werken worden uitgevoerd door de gemeente of een door de 
gemeente aangestelde aannemer en dit op kosten van de aanpalende. 

In straten zonder doorgaand verkeer, gelegen binnen de bebouwde kom, wordt steeds een 
voetpad aangelegd indien minstens 75 % van de betrokken bewoners dit vragen. Indien 
minder dan 75 % dit vraagt, wordt enkel een voetpad aangelegd voor de woning van wie dit 
individueel vraagt. 

Buiten de bebouwde kom, kan de voetpadstrook aangelegd worden in rode shiste.  

Waar geen voetpad is aangelegd, dient niettemin de voetpadstrook steeds totaal vrijgehouden 
te worden. 
 
Praktisch: 
Na de voltooiing van de bouwwerken ( nieuwbouw & verbouwing) zal het voetpad aangelegd 
worden door de gemeente. 
Bij de herinrichting van straten of uitvoering van weg- en rioleringswerken zal de gemeente 
overal in de straat voetpaden aanleggen. 
De voetpaden kunnen eveneens aangevraagd worden bij de dienst wegen (te bereiken via mail 
op wegen@wevelgem.be of telefonisch op het nummer 056/43 34 70)    
Gevaarlijke situaties, handelszaken, openbare gebouwen worden prioritair behandeld. 
 
Kostprijs: 
Volgens de geldende tarieven op het moment van de aanvraag van het aanleggen van het 
voetpad. 
 
De gemeente bepaalt, afhankelijk van de plaatselijke situatie in welke materialen het voetpad 
wordt aangelegd. De voorkeur wordt hierbij gegeven aan betonstraatstenen. 
 
Belangrijke nota: 



Het peil van de inkomdorpel en de dorpel van de garage dient dusdanig te worden bepaald dat 
de helling van het voetpad tussen de inkomdorpel/garagedorpel en de straat maximum 10 % 
bedraagt. 
 

4. NUTSLEIDINGEN. 
 
Er mag geen enkel financieel beroep gedaan worden op het gemeentebestuur voor de aanleg, 
uitbreiding en/of aanpassing van de nutsleidingen en/of infrastructuurwerken.  
Er kan geen enkel financieel beroep gedaan worden op het gemeentebestuur voor het 
verwijderen van groenaanleg op openbaar domein. 
Indien omwille van de bouw- of verbouwingswerken een openbare verlichtingspaal verplaatst 
en/of verwijderd dient te worden, zijn de kosten ten laste van de bouwheer. 
Specifieke voorwaarde inzake appartementsgebouwen: De bouwpromotor of initiatiefnemer 
heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest voor aardgas, inzake de distributie van gas naar en in 
appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage 
toegevoegd. Bovendien zijn deze teksten op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de genoemde 
distributiebeheerder(s); zij zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de 
distributienetbeheerder(s) via www.gaselwest.be.” 
 

5. BANKGARANTIE - GROENZONE. 
 
Indien het een stedenbouwkundige vergunning betreft waarbij een groenzone dient aangelegd 
te worden, verzoeken wij u, van zodra de groenzone aangeplant werd, contact te nemen met 
de gemeentelijke groendienst, de heer G. Delaere, tel. 43.34.00, teneinde de gestelde 
bankgarantie vrij te kunnen geven. 
De aanleg van de groenzone dient binnen het jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige 
vergunning uitgevoerd te worden, tenzij het uitdrukkelijk anders gesteld wordt. 
De eigenaar wordt verzocht de groendienst op de hoogte te stellen van de uitvoering van de 
opgelegde groenzones. Pas na controle van de groendienst, met een positieve evaluatie, gaat 
een wachtperiode van 3 jaar in. Tijdens deze periode dient de beplanting goed onderhouden te 
worden en dient men eventueel afgestorven planten te vervangen. 
Na deze wachtperiode wordt de groenaanleg gecontroleerd. Bij een positieve evaluatie wordt 
de bankwaarborg vrijgegeven. 
Bij een negatieve evaluatie wordt de eigenaar verzocht om deze binnen het jaar in orde te 
stellen, zodat de bankwaarborg kan vrijgegeven worden. 
Indien de eigenaar geen gevolg geeft aan het verzoek, wordt de bankwaarborg onherroepelijk 
opgevraagd. 
 

6. PREMIES 
Indien u meent in aanmerking te komen voor een renovatiepremie, wendt u zich best tot de 
Cel Wonen van de gemeente. 
 
 


