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Mevrouw, Mijne Heren, 
 

 
De vereniging STERREBEEK 2000 v.z.w. tekent bezwaar aan tegen hogervermelde 
verkavelingsaanvraag met volgende argumentatie: 
 
 
1. Historiek van het dossier onjuist weergegeven 

 

De motivatienota vermeldt onder punt C, Historiek van het dossier dat “voor deze zone 
in het verleden geen aanvragen werden ingediend”. 
Nochtans diende onze vereniging voor gelijkaardige aanvragen voor deze zone een 
bezwaarschrift in op 30 mei 2002 en 26 oktober 2005. 
Beide aanvragen werden destijds door het college geweigerd.  
We kunnen moeilijk aannemen dat nu wel aan alle bezwaren wordt tegemoetgekomen. 
 

2. Inbreiding in de woonzone wordt tot het absurde doorgetrokken. 
 

Hoewel de betrokken gronden in de woonzone gelegen zijn, wordt "inbreiding" binnen 
de woonzone hier wel maximaal geïnterpreteerd. 
Op deze wijze kan elke ingesloten grond in de gemeente in de toekomst het voorwerp 
worden van dergelijke verkavelinghonger, en worden de inwoners van de omliggende 
kavels, die ervan uitgingen dat zij in een meer landelijke omgeving woonden, 
bedrogen. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat elke eigenaar van een bouwgrond, die bij zijn 
eigendom een groot stuk grond als achtertuin bezit, deze poogt te gelde te maken 
door er een verkaveling in te wringen. 
 
Ook het gemeentelijk Structuurplan maakt geen melding van een dergelijke invulling 
op deze plaats. 
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3. Wegenis 
 
In de bijlage “Project MER screening” wordt foutief gesteld dat “in de woonverkaveling 
één bedieningsweg centraal wordt gepositioneerd”. 
De nieuwe weg ligt volledig links in de verkaveling, pal naast het naastgelegen 

westelijk perceel. 
Dat deze weg ook kan gebruikt worden in een mogelijke tweede fase met woningen 
aan beide zijden van de weg, kan niet als argument gebruikt worden om de weg aldus 
in te plannen. 
De huidige eigenaar van de naastliggende grond heeft naar verluidt ook geen intentie 
zijn gronden af te staan of in te gaan op het aanbod van de verkavelaar om een strook 
naast de weg aan te kopen. 

 
Het is onaanvaardbaar dat de verkavelaar deze tweede fase intekent zonder akkoord 
van de eigenaar van deze gronden. 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de 
dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning onder 
Hoofdstuk II, Artikel 3, Paragraaf 1, punt 2, moet de aanvrager, indien hij geen 
eigenaar van het goed is, een document kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij door 

de eigenaar gemachtigd is. 
 
Anderzijds staan de woningen heel kort bij de geplande weg (1m). 
 
STERREBEEK2000 dient daarom bezwaar in tegen de inplanting van de weg 
en de bijhorende rooilijnen. 
 

4. Typologie is onduidelijk 

 
Enerzijds is er sprake van een woonerf en anderzijds mogen loten 1,2 en 3 worden 
samengevoegd tot een meergezinswoning en mogen andere loten worden 
samengevoegd voor vrijstaande woningen. Dit is verwarrend en geeft geen 
duidelijkheid wat de uiteindelijke verkaveling gaat worden. 
 
Het concept van woonerf past niet midden in een woonzone, die gekenmerkt wordt 

door een open en halfopen bebouwing. 
De aanleg van aaneengesloten carports tussen de woningen zal niet verhinderen dat 
het woonerf een sterk gesloten karakter heeft en voor de omwonenden van de Acht 
Bundersstraat zal de bebouwing aldus als één bouwlint in hun achtertuin verschijnen. 
 
STERREBEEK2000 vraagt de gemeente een eenduidige typologie op te leggen, 
met open en halfopen bebouwing. 

 
5. Parkeerruimte wordt niet duidelijk opgelegd in de voorschriften 

 
De voorschriften inzake parkeerplaatsen zijn onduidelijk en dubbelzinnig. 
In de Project MER screening staat dat “op elk van de 13 loten minstens één 
parkeerplaats moet voorzien worden” en dat “de parkeerbehoefte in geen geval mag 
afgewenteld worden op het openbaar domein”. 

In de verkavelingvoorschriften daarentegen staat dat 
- “de zijtuinstrook kan/mag deels aangelegd worden als autostaanplaats” 
- “er kan geparkeerd worden op de daartoe voorziene parkeerplaatsen op het 

openbaar domein” 
- “binnen elke woning is de mogelijkheid om een interne parkeerplaats en/of 

carport op te richten” 
 Dit is te vrijblijvend. 
 
 STERREBEEK2000 vraagt dat in de voorschriften duidelijk zou worden opgelegd dat 

elke woning moet voorzien in 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
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6. Het wegennet is niet realistisch en onveilig. 
 
 Door de verkaveling komt een bijkomende uitweg op de Moorselsteenweg midden 

tussen de twee reeds bestaande zijstraten op een totale afstand van 150 m 
(Vossemlaan en de Acht Bundersstraat). 

 Het creëren van nog een derde straat uitkomend op de Moorselsteenweg, is daarom 
onaanvaardbaar voor de verkeersveiligheid. 

 
 Ook voor de fietsers op de Moorselsteenweg vormt een nieuwe zijstraat een 

bijkomende en gevaarlijke hindernis. 
 
 Het verkeer van de Moorselsteenweg, richting Waalsestraat en Mechelsesteenweg, 

zorgt nu reeds voor de nodige chaos. 
  
 De reeds goedgekeurde verkaveling tussen Waalsestraat en Vossemlaan en de nog te 

voorziene verkaveling op Moorselveld, zullen in de toekomst nog bijkomende 
verkeerslast creëren. 

 
 Een nieuwe verkaveling en een nieuwe weg in deze zone zal de toegankelijkheid voor 

de huidige bewoners van het hele gebied sterk onder druk zetten en de 
verkeersonveiligheid sterk verhogen. 

  
 STERREBEEK2000 dient daarom expliciet bezwaar in tegen de nieuwe 

wegenis en bijhorende rooilijnen. 
 
7. De waterhuishouding is onvoldoende 

 

De aanvraag voorziet in een infiltratiebekken en wateropvang in het noorden van de 
verkaveling en afvoer via een erfdienstbaarheid naar de Acht Bundersstraat. 
Het kruispunt Dagwandstraat met de Acht Bundersstraat staat nu al regelmatig volledig 
onder water omdat de bestaande waterafvoer de hoeveelheid regenval niet kan 
verwerken. 
De aanvraag bevat weliswaar een berekening voor de dimensionering van het 
infiltratiebekken maar er wordt nergens aangetoond dat het rioleringsstelsel van de 

Acht Bundersstraat en lager gelegen straten de bijkomende waterlast kunnen 
opvangen. 
 
STERREBEEK2000 vraagt dat door de bevoegde diensten wordt aangetoond 
dat het rioleringsstelsel dit aankan. 

 
8. Bushalte 

 
De huidige bushalte ligt te kort bij de uitgang van de nieuwe verkavelingweg 
Er wordt in het dossier geen oplossing uitgewerkt voor de verplaatsing van de huidige 
bushalte. 

 
 
Met deze argumentatie verzoekt STERREBEEK 2000 vzw de aanvraag niet goed te keuren. 

 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Luc Caluwaerts   Luc De Vits 
Voorzitter    Penningmeester 


