Sterrebeek, 13 april 2021

vzw nr 4444.546.91
RPR Brussel

Secretariaat en zetel:
Felix Timmermanslaan 24
1933 Sterrebeek
e-mail: info@sterrebeek2000.be
website: www.sterrebeek2000.be

Aan het College van Burgemeester

en Schepenen van en te
Zaventem.
Diegemstraat 37,
1930 Zaventem

Betreft: OMV_2020089968 Openbaar onderzoek over een aanvraag van
omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond in 17 loten voor
eengezinswoningen met wegenis
Waalsestraat 86 te 1933 Zaventem, en met als kadastrale ligging Afdeling 23082,
sectie C, perceel 196W, 198F, 198G, 198R, 198S, 199Z
Geachte,
Gelet op:
1.
de doelstellingen van STERREBEEK 2000 vzw, met ondernemingsnummer
4444.546.91, die onder andere omvatten, zoals beschreven in de statuten onder
artikel 6 (zie bijlage 2 en 3: publicaties in het staatsblad van 2004-12-24
(0178908) en 2014-05-13 (0098549)
het nastreven van een leefbare ruimtelijke ordening met aandacht voor de
verkeersleefbaarheid en het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het
beheer van open en groene ruimte, landschappen, monumenten, cultureel
erfgoed en het dorpsschoon;
het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van het leefmilieu en
van een leefbare woonomgeving. Dit impliceert het beperken van alle vormen
van milieuhinder, waaronder alle vormen van geluidshinder, verkeersoverlast,
geurhinder, lichthinder,…;
het nauwlettend opvolgen van alle plannen, initiatieven en activiteiten van
plaatselijke, provinciale, gewestelijke, federale en Europese overheden en
instellingen, alsmede van de privé-sector die voor Sterrebeek en omgeving
van belang zijn. De vereniging laat daaromtrent de mening en de gevoelens
van de bevolking aan bod komen. De Raad van Bestuur brengt de aldus
geuite meningen en gevoelens onder de aandacht van de betrokken
overheden.
2.
Het feit dat STERREBEEK 2000 aantoont deze doelstellingen na te streven door
onder andere het lidmaatschap in de GECORO en de milieuadviesraad van
Zaventem, en door verschillende initiatieven en acties aangaande ruimtelijke
ordening in het verleden (zie www.sterrebeek2000.be),
3.
Verschillende van zijn leden woonachtig zijn in de omgeving van het gebied,
voorwerp van de vergunningsaanvraag
Wenst STERREBEEK 2000 vzw volgende bezwaren te formuleren:
1. Betonstop in handen van de gemeente door gewestelijk decreet
gemeentewegen
Onze gemeente kreeg de laatste jaren te maken met een enorme toename aan
verkavelingsprojecten. Het aantal wooneenheden is toegenomen zonder dat de
voorzieningen in het dorp hierbij zijn gevolgd, zoals kribben, school-, sport- en
mobiliteitsinfrastructuur, speelpleinen, ..
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Er is groot ongenoegen bij de bevolking. Er is geen draagvlak voor nog meer
verkavelingen in de gemeente.
De schaal en ruimtelijke impact van de aanvraag zijn onverenigbaar met de omgeving.
STERREBEEK 2000 vraagt de gemeente om haar bevoegdheid krachtens het Decreet
houdende de gemeentewegen (Hoofdstukken 2 en 3, staatsblad 12/08/2019)
maximaal te benutten.
De gemeente is hierdoor immers bevoegd om nieuwe wegenis en het bijhorende
rooilijnplan binnen een verkaveling al of niet goed te keuren.
Op die manier kan zij de verkaveling ook verhinderen en haar politieke
verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstgericht, duurzaam en leefbaar
Sterrebeek.
Bezwaar: STERREBEEK 2000 vraagt de gemeente om de vergunning en de
bijhorende wegenis op basis van het decreet houdende de gemeentewegen te
weigeren.
2. In onderliggende orde wenst STERREBEEK 2000 dat de gemeente de
vergunning weigert om volgende redenen
2.1. De verkaveling is niet conform met de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake kernversterking
Er
-

wordt niet voldaan aan de verordening op volgende punten
een minimale gevelbreedte van 7,5m: kavel 12 slechts 7m
maximaal 1 gemene muur of wachtgevel: kavel 9 voldoet niet.
een minimale tuindiepte van 12 meter: kavels 1,2,3,8,9,10,11 en 12 voldoen niet
een minimale kaveloppervlakte van 300m² : kavels 3, 9, 11, 12 en 13 voldoen niet
vanaf 20 woonentiteiten dient de afzonderlijke gemeenschappelijke afvalberging te
worden voorzien middels ondergrondse containers conform de vereisten van Interza:
de aanvrager voorziet nog een uitbreiding met 26 loten (zie HYDRAULISCHE NOTA
Vossemlaan fase III.pdf, pagina 5). De aanvrager mag deze verordening niet
omzeilen door het project op te delen in verschillende fasen. Het project dient in zijn
geheel te worden geëvalueerd, ook al omdat de aanvrager reeds bij de hydraulische
berekeningen rekening houdt met een volgende fase.
Aan de verordening is bijgevolg niet voldaan.
2.2. De verkaveling is niet conform met de gemeentelijke verordening
parkeervoorzieningen
Artikel 4.2. §3 van de verordening bepaalt dat een parkeerplaats bereikbaar moet zijn
via een minimale vrije doorrijruimte van 6,00 m breedte bij een hoek van 90°.
Het ontwerp van de wegenis (breedte 5,5m) is niet conform ter hoogte van de 4 haakse
publieke parkeerplaatsen (rechtover loten 6 en 7).
2.3. Onverminderd onze motivatie onder punt 1 om de wegenis te weigeren,
hebben we volgende bezwaren inzake de voorgelegde wegenplannen.
a)

In de motiveringsnota (VERKEERSAFWIKKELING) wordt vermeld: “De kavels
liggen langs de bestaande, voldoende uitgeruste weg Waalsestraat enerzijds en
aan de nieuw aan te leggen weg in het binnengebied tussen de Vossemlaan en de
Waalsestraat anderzijds”.
Bezwaar: de motivering is onvoldoende uitgewerkt. De ontsluiting naar de
Vossemlaan wordt niet vermeld.
De aanvraag wordt bovendien op het adres Waalsestraat 86 ingediend terwijl de
verkaveling ontsloten wordt langs de Vossemlaan.

b)

De wegenis laat niet toe dat o.a. vuilniswagens, brandweerwagens, ….. kunnen
omkeren op het einde van de straat. (ter hoogte van kavels 4 en 5).
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Bezwaar: de indeling van de wegenis is ontoelaatbaar omwille van veiligheid en
toegankelijkheid voor hulp- en andere diensten.
Er ontbreekt een advies van de brandweer.
c)

Bezwaar: De weg ligt te kort bij naburige percelen, o.a. naast perceel 196V

d)

Bezwaar: Een nieuwe ontsluiting van dit binnengebied oa. via de Vossemlaan is
onaanvaardbaar.
 Een nieuwe verdichting van de woonzone tussen Waalsestraat en
Vossemlaan met een mogelijke extra uitbreiding naar een nieuwe latere fase
is inzake verdichting en ruimtelijke impact onverenigbaar met de omgeving.


Een aansluiting in een eventuele volgende fase met de bestaande
verkaveling Ten Inde (dossier 944/15) is evenmin aanvaardbaar gezien
reeds het misbruik van deze weg als sluipweg en de nabijheid van een
speeltuin aldaar.



De veiligheid van (zwakke) weggebruikers op de Vossemlaan door een extra
toegang op de Vossemlaan is niet gewaarborgd.

2.4. Mobiliteitsstudie ontbreekt
In het document Project MER, pagina 5 wordt vermeld dat “Gezien de beperkte omvang
van de verkaveling (17 percelen voor halfopen, open en gesloten bebouwing) zal de
toename van vervoersbewegingen niet aanzienlijk zijn”.
Eens te meer wordt de extra verkeerslast naar het centrum van de gemeente
geminimaliseerd. Er wordt zelf geen rekening gehouden met een eventuele volgende fase
van 26 woningen.
In Sterrebeek zijn er de laatste 5 jaar honderden wooneenheden netto bijgebouwd. In
elk van deze bouwprojecten staat vermeld dat 'er geen bijkomende mobiliteitsimpact valt
te verwachten'. Het is noodzakelijk dat er een studie wordt gemaakt betreffende de
gecumuleerde mobiliteitsimpact van al deze kleine en grote bouwprojecten alvorens
nieuwe verkavelingsvergunningen worden afgeleverd.
Bezwaar: een mobiliteitsstudie, uitgaande van alle bestaande en reeds bekende
toekomstige verkeerslast, ontbreekt.
2.5. Waterbeheersing wordt verkeerd weergegeven
a) Waterbuffers op het openbaar domein (zie BA_INFRA_P_N_1_Vossemlaan FIV
en HYDRAULISCHE NOTA Vossemlaan fase III.pdf)
Slechts 1 buffer (Buffer 4) wordt voorzien op de verkaveling. Drie andere buffers
(wadi’s) worden voorzien langs de Vossemlaan buiten de rooilijn (KB 4-12-1935), op
het openbaar domein (kadastraal nummer 198S). Zie HYDRAULISCHE NOTA
Vossemlaan fase III.pdf, pagina 9: “In volgende berekeningen worden nog 4 extra
loten meegeteld van een recent goedgekeurde verkaveling langsheen de bestaande
Vossemlaan (fase II). Aangezien de open bufferbekkens voor deze loten worden
voorzien op openbaar domein, kunnen deze loten aansluiten met RWA afvoer.”
Het betrokken perceel met kadastraal nummer 198S, werd volgens de verkaveling
voor zes loten bestemd voor de oprichting van een half – open bebouwing
(Vossemlaan huisnummers 53 – 55 – 57– 59 – 71 – 73) en vergund door het CBS
van de gemeente Zaventem op 03/07/2017 (dossiernummer 978/17) opgenomen in
het openbaar domein.
Bezwaar: het kan niet dat openbaar domein (kadastraal nummer 198S) wordt
ingenomen om de waterbuffering van een verkaveling op te lossen. De aanvrager is
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volgens document Eigendomsattest 196X_ 198G_ 198F_ 198R en 199B2.pdf ook
geen eigenaar meer van perceel 198S.
De volledige waterhuishouding moet gerealiseerd worden op de verkaveling
zelf.
Dit openbaar domein moet vrijgehouden worden om er een volwaardig fiets- en
voetpad te realiseren in het verlengde van het pad langs de oude trambedding.
b) Foutieve basisberekeningen in de hydraulische studie
De gehanteerde rekenwaarden in de hydraulische studies komen niet overeen met de
grondplannen. Op basis van onze ruwe berekening is er sprake van 2022m²
verharding van de percelen.
Breedte
(m)

Diepte
(m)

Percelen
(m²)

aantal

oprit
50%

7,5

12

2

180

20

7

15

1

105

10

7,62

15

1

114,3

10

11,1

15

1

166,5

10

7,75

15

2

232,5

20

8

15

2

240

20

8,27

15

1

124,05

10

7,5

12

6

540

60

10

15
totaal:

1

150

10

17

1852,35

170

2022,35

m²

verharding op percelen

1495

m²

verharding wegenis

3517,35

m²

totale verharding

Op de hydraulische nota fase III is er slechts sprake van 1120 + 320m². Dit heeft als
gevolg dat alle berekeningen binnen de hydraulische nota alsook simulaties uitgaan
van verkeerde waarden en dus verkeerde resultaten opleveren.
Bovendien is in de hydraulische studie sprake van 18 (14 + 4) percelen en op de
plannen slechts 17 percelen.
Bezwaar: door de foutieve waarden in de berekeningen is het onmogelijk om het
dossier correct te beoordelen.
c) Hemelwaterproblematiek
In de HYDRAULISCHE NOTA Vossemlaan fase III.pdf, pagina 13 lezen we: “In
volgende figuren is te zien dat het totale systeem slechts 5 keer zal overstorten in de
100 jarige simulatie (deel B stort 13 keer over naar deel A)”.
Dit impliceert dat gedurende de komende 100 jaar, dit project ééns om de 20 jaar
actief zal bijdragen tot overstromingen in Sterrebeek. Bovendien is de wadi gelegen
in overstromingsgebied (zie figuur hieronder), dus de woningen stroomafwaarts van
de wadi zullen getroffen worden door dit project. Indien dit project er niet komt is dit
risico er niet.
Bovendien heeft men de verkeerde waarden gebruikt voor de simulaties (zie
opmerking hydraulische studie hierboven).
De hydraulische nota’s verwijzen ook telkens weer naar de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater en niet naar de provinciale verordening
verhardingen die zwaardere eisen oplegt.
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Overstromingsgevoelige gebieden uit de Hydraulische studie pagina 17

Bezwaar: de hemelwaterproblematiek wordt verkeerd weergegeven
2.6. Boscompensatie en openbaar groen
Er worden veel bomen gerooid.
Het is spijtig dat de boscompensatie wederom gebeurt door een bedrag te storten en niet
door te voorzien in voldoende groen in de verkaveling.
STERREBEEK 2000 heeft bezwaar bij het ontbreken van openbaar groen (o.a.
speelruimte) in de verkaveling. Er wordt enkel één “groene” waterbuffer
(Buffer 4) voorzien.
2.7. Verbod op aardgasaansluitingen in nieuwe verkavelingen
Nieuwe grote verkavelingen mogen vanaf 01/01/2021 geen aardgasaansluiting meer
krijgen.
Zie o.a. Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid [citeeropschrift "het Energiebesluit van 19 november 2010"]; zie
artikel 3.1.62 § 1,3. en toelichting https://www.energiesparen.be/verwarmen/aardgasgrote-projecten?language=nl: “Ook als een project van een verkavelaar of bouwheer
aansluit op een ander project dat door dezelfde verkavelaar of bouwheer wordt
ontwikkeld, en die projecten samen een oppervlakte hebben van meer dan 1 hectare of
samen 25 of meer woningen en niet-residentiële gebouwen omvatten, spreken we van
een ‘nieuwe grote verkaveling of groepswoningbouw’. Deze regel dient om te vermijden
dat men een groot project opdeelt in kleinere projecten om het verbod te omzeilen.”.
Men poogt hier aan te sluiten op een bestaande verkaveling van dezelfde
verkavelaar of bouwheer dus het project moet beschouwd worden als een grote
verkaveling.
Dat impliceert dat een relatief zwaar elektriciteitsnet moet aangekoppeld worden op de
Vossemlaan. Er is niet nagegaan of die capaciteit er wel is.
Hierdoor is men verplicht om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen waarbij de
piekbelasting (zowel afname in de winter als teruggave in de zomer) de dimensionering
van het elektriciteitsnet zullen bepalen.
De vraag of het elektriciteitsnet in de Vossemlaan zwaar genoeg is om die 17+26 extra
warmtepompen en zonnepaneleninstallaties aan te sluiten blijft onbeantwoord.
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Het formulier voor de aanvraag bij Eandis is compleet naast de kwestie aangezien het
project deel uitmaakt van een grotere verkaveling en uitgaat van dezelfde verkavelaar.
Enerzijds is de aanvraag voor aardgas aldus niet toegelaten, anderzijds is de
elektriciteitsaanvraag daardoor vermoedelijk ondergedimensioneerd.
Bezwaar: er wordt geen rekening gehouden met nieuwe regelgeving inzake
aardgasaansluitingen
3. De aanvraag is op verschillende punten onvolledig, onduidelijk, foutief of
tegenstrijdig
3.1.

Onvolledige stedenbouwkundige nota STEDENBOUW 07 juli 2020
162531.pdf
Paragraaf “Infrastructuur Aanleg van nieuwe verkeersweg Wegen (autoweg,
voetweg, fietspad) (Weg)” is niet ingevuld hoewel er een nieuwe weg wordt
voorzien.

3.2.

Project-mer-screening onduidelijk
Onder punt 9 wordt gevraagd welke relatie er is met andere projecten.
Er wordt aangeduid dat het project deel uitmaakt van een groter geheel met de
vermelding “Verkaveling Zaventem-Sterrebeek ‘Vossemlaan’”.
Het is onduidelijk over welk project het hier gaat. Bedoelt men de verkaveling Ten
Inde, de huizen aan de Vossemlaan (978/17) of een volgende fase zoals getoond
in de hydraulische nota ?
Er wordt ook niet aangeduid dat er in de omgeving projecten zijn met soortgelijke
gevolgen voor de omgeving en of de impact op het milieu vergroot wordt door de
aanwezigheid van die andere projecten. Nochtans zijn er verschillende
verkavelingsprojecten in de omgeving, o.a. de voorziene verkaveling op het
Moorselveld (OMV_2020157842).

3.3.

Verwarring bij ingediende documenten
Er worden twee hydraulische nota’s ingediend (HYDRAULISCHE NOTA Vossemlaan
fase III.pdf en HYDRAULISCHE NOTA Vossemlaan fase 4.pdf) waarbij het
onduidelijk is welke van toepassing is.
Op pagina 35 van de nota’s fase III en fase 4 worden boorpunten aangeduid van
een andere verkaveling (Ten Inde) van dezelfde verkavelaar en niet van het
gebied van de aanvraag.

3.4.

Tegenstrijdigheid in de verschafte documenten.
In document EFFECT_OMGEVING_SV 07 juli 2020 162531.pdf staat:
Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?
Nee. Er zijn geen effecten denkbaar
In het document EFFECT_OMGEVING_VK 06 juli 2020 155946.pdf staat echter
Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?
Ja

3.5.

Tegenstrijdigheid op de ingediende plannen
a) In document BA_INFRA_P_N_1_Vossemlaan FIV.pdf worden de 4 buffers van
de hydraulische nota getoond.
Op de plannen VA_VP_N_1_Ontworpen toestand Zaventem-Sterrebeek
_Vossemlaan IV_.pdf is dan weer alleen buffer 4 te zien.
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b) De plannen VA_VP_N_1_Ontworpen toestand Zaventem-Sterrebeek
_Vossemlaan IV_.pdf en BA_INFRA_P_N_1_Vossemlaan FIV.pdf tonen 17
kavels

De HYDRAULISCHE NOTA Vossemlaan fase III.pdf toont daarentegen nog 2
extra kavels aansluitend op de weg (zie circel) zonder dat die terug te
vinden zijn in berekeningen of motiveringen.

3.6.

Onjuiste vermelding in de aanvraag
Perceelnummer 198S wordt ten onrechte vermeld in de aankondiging van de
aanvraag. De aanvrager is hier geen eigenaar van en het perceel behoort tot het
openbaar domein.
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3.7.

Gebruik van verouderd kaartmateriaal
In document 12.1 project-mer-sreening Zaventem-Sterrebeek _Vossemlaan IV_ kaartenbundel.pdf wordt een verouderde kaart gebruikt uit 2014 om de
overstromingsgevoelige gebieden aan te duiden.

Bezwaar: de aanvraag is door het indienen van tegenstrijdige, onvolledige,
onduidelijke en foutieve documenten ongeldig.
Besluit:
Dit openbaar onderzoek samen met onze bezwaren tonen aan dat:
- de bouw/betondrift in Sterrebeek/Zaventem onverminderd voortduurt in tegenstelling
tot het beperkend bouw/betonbeleid in steeds meer Vlaamse gemeenten in de rand en
het toenemend ongenoegen over ‘nog maar een verkaveling’ onder de inwoners,
- verkavelingsaanvragen de ruimte zoveel mogelijk proberen vol te proppen, ten koste
van de open/groene ruimte en met (te) weinig aandacht voor de zwakke weggebruiker
alsook voor de (kind/gezinsvriendelijke) behoeften van de nieuwe inwoners,
- de verkeersimpact en de hemelwater/hydraulische impact systematisch
geminimaliseerd worden omdat ze op zichzelf/afzonderlijk geanalyseerd worden zonder
rekening te houden met de reeds bestaande problematische totaal impact; bovendien
wordt de impact vaak onzorgvuldig en foutief berekend,
- in principe zou de gemeente slechts openbaar onderzoeken moeten publiceren nadat
grondige verificatie bevestigd heeft dat de aanvraag alle wetgevende bepalingen
(inclusief recente) respecteert.
STERREBEEK 2000 vraagt dat het gemeentebestuur met deze bezwaren
rekening zal houden en de aanvraag niet zal goedkeuren.
Met de meeste hoogachting,

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK 2000 vzw

Hugo Leonard
ondervoorzitter
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