
 
 
 

Aan: Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen 

BEROEP OMGEVINGSVERGINNING Ref. OMV 2021 142969   

Datum: 07/01/2022 

 

Beroep tegen de omgevingsvergunning ‘Pastorij Hellegat aanleg 
parkeerplaatsen’ te 2845 Niel, Hellegat 39 Afdeling 11030 sectie B perceel 
385K3 verleend door het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Niel d.d. 30/11/2021 

Ref. OMV 2021 142969   

Ondergetekende, Paul Segers, lid van de raad van bestuur en in overleg met de raad 
van bestuur van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek, dient in naam van de Vzw 
Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek met ondernemingsnummer 0414.287.790, 
gevestigd te 2850 Boom, Noeveren 261 volgend beroep in tegen de 
omgevingsvergunning met projectnaam ‘Pastorij Hellegat aanleg parkeerplaatsen’ 
gekend onder de OMV referentie OMV 2021 142969 omwille van volgende redenen:  

De veiligheid van de fietsers, wandelaars en de buurtbewoners wordt in gevaar 

gebracht door de aanleg van de voorziene parkings 

 

De aanleg van 5 nieuwe parkings aan de achterzijde van de pastorij is ruimtelijk niet 

goed ingebed en dient herzien te worden gezien de toegang voor autoverkeer via de 

Noeverseweg een ernstig gevaar oplevert voor de zwakke weggebruikers (fietsers en 

wandelaars), de buurtbewoners en de spelende kinderen uit de buurt. 

 

- De Noeverseweg betreft een gemeenteweg met een breedte van 2m, 

die als buurtweg nr 27 ingeschreven staat in de atlas der buurtwegen. Deze 

buurtweg heeft een belangrijke functie als trage weg voor wandelaars en 

fietsers. 

 



 
 

     

 
 

- De Noeverseweg achter de kerk van Hellegat vormt een belangrijke 

veilige verbinding naar het fietsknooppuntennetwerk gelegen op de dijk van de 

Rupel. De fietsroute op de Rupeldijk maakt onderdeel uit van een alternatieve 

functionele fietsroute. Deze route wordt reeds druk gebruikt door de bewoners 

van Hellegat (Niel) en Noeveren(Boom), maar ook door de recreatieve fietser 

en wandelaar. Dit zal in de toekomst nog sterker toenemen door de komst van 

het Nationaal park Rivierpark Scheldevallei en het Unesco Geopark Schelde 

Delta waarbij de woonkernen van Hellegat en het nabijgelegen Noeveren een 

belangrijke schakel zal zijn, door de historische restanten van de vroegere 

steenbakkerijen en de vroegere kleiputten die zich ondertussen ontwikkeld 

hebben als mooie natuurgebieden (natuurgebied Walenhoek van het 

Agentschap Natuur en Bos). 

            



 
 

 

           

 
            Bovenstaande kaart uit het Geopunt geeft het bovenregionaal functioneel 
fietsroutenetwerk aan. In het groen hebben we de Noeverseweg, Hellegat  en 
Noeveren die wij bijkomend op de kaart hebben  
            aangebracht om aan te duiden dat deze fietsstraten en -netwerk door de 
trage verbindingsweg Noeverseweg  bereikt kunnen worden vanuit Niel en Noeveren 
langs de Rupeldijk en andersom.              
 

             
Bovenstaande kaart met het fietsnetwerk opgemaakt door Sweco d.d. 
29/10/2021 maakt deel uit van het nieuwe mobiliteitsplan van de 
gemeente Niel 2021. 
De  rode lijnen zijn de Noeverseweg, Hellegat  en Noeveren die wij 
bijkomend op de kaart hebben aangebracht om aan te duiden dat deze 
fietsstraten en -netwerk door de trage verbindingsweg Noeverseweg  



 
 

bereikt kunnen worden vanuit Niel en Noeveren langs de Rupeldijk en 
andersom.  

 

                    

 

- Heden is de Noeverseweg achter de kerk van Niel afgesloten voor het 

autoverkeer door middel van een paaltje, wat maakt dat enkel fietsers en 

wandelaars een 

          veilige toegang hebben. 

 



 
 

                   
 

- Vlakbij deze aanrijroute ligt een speeltuintje voor kleuters. De locatie is dan 

ook ingericht als groene speelruimte voor spelende kleine kinderen uit de 

woonwijk en omliggende buurt. De aanrijroute is afgesloten met een paaltje 

om ervoor  te zorgen dat de kinderen veilig kunnen spelen zonder enig 

gevaar voor enig autoverkeer. Het speelpleintje sluit ook aan met de 

groene omgeving van de kerk die aldus een verlengstuk van het 

speelpleintje vormt. De kinderen kunnen zich nu op een veilige manier 

tussen beide locaties bewegen. 

 

                   



 
 

               
- De nabijgelegen woningen van de wijk hebben geen stoepen en iedereen 

dient over straat te lopen. Extra autoverkeer toelaten zorgt dan ook voor extra 

conflicten. Te meer omdat de aanrijroute van de auto’s naar de parking zeer 

smal is (2m breedte) en dan ook een gevaar oplevert bij het op- en afrijden. Ook 

voor het fietsverkeer en de wandelaars die naar en komende van de Rupeldijk 

rijden of wandelen. Ter hoogte van het eerste huis staat een haag waardoor het 

autoverkeer komende van de aangevraagde parkeerplaatsen niet kan 

opgemerkt worden vanuit de bewoning. Een ongeval is dan ook niet uitgesloten. 

Ter hoogte  van de parking  staat een afsluiting dat  een vernauwend effect 

geeft waardoor de uitwijkmogelijkheden beperkt worden. Wanneer een wagen 

aan komt gereden naar de parking in de aanrijweg is er een conflict situatie 

omdat zowel de wagen als de fietser amper plaats heeft om te kruisen of te 

ontwijken. Dit geeft een conflict situatie met de trage weggebruikers die juist 

gebruikmaakt van de trage wegen omdat ze een veilige verbinding vormen.        

            



 
 

           

                  



 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

              

- Een tweede onveilige situatie ontstaat als een wagen uit die parking 

komt gereden. Een fietser of wandelaar die zich begeeft richting kerk heeft 

geen zicht op wie uit de parking wil rijden vanwege de muur. De automobilist 

ziet ook niet wie eraan komt vanwege diezelfde muur van het naastgelegen 

Hof van Moriau. Ook hier is een ongeval met een zwakke weggebruiker niet 

uitgesloten. De dwarse invulling van de 5 aangevraagde parkeerplaatsen ter 

hoogte van de Noeverseweg maakt dat de auto’s heel wat maneuvers dienen 

uit te voeren om in of uit de parkeerzone te rijden wat nog voor meer gevaar 

en conflicten met de trage weggebruiker zal zorgen. 

 

 

                      
 



 
 

 

              
 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De aanleg van de parkeerplaatsen aan de buurtweg Noeverseweg is 

ook in strijd met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Niel. 

 

Zie pag. 4 van het bindend deel van het GRS: 

 

2.1.4 Lijninfrastructuur 15. De gemeente werkt een fiets- en 

voetwegennetwerk uit. Belangrijke acties zijn zowel gesitueerd in het centrum 

zelf als tussen het centrum en de randen ervan, waarbij vooral een aantal 

ontbrekende links in het netwerk moeten gerealiseerd worden. De 

samenwerking met andere overheden inzake de uitbouw van een fietspad 

tussen spoorlijn en Rupel vormt hierin een belangrijke actie. Bijzondere 

aandacht gaat hierbij naar de ontsluiting, de veiligheid en de bescherming van 

de zwakke weggebruiker. 

 

Zie pag. 44 en 48-49 van het richtinggevend deel van het GRS: 

 

2.5.2 Visie en ruimtelijk concept 

 

Wegenhiërarchie met eigen functies en kenmerken (zoals woonstraten, 

aanvoerwegen, verbindingswegen, verkeerswegen) wordt geleidelijk 

gerealiseerd. Het verhogen van de verkeersveiligheid is hierbij een prioriteit. In 

het bijzonder zal aandacht geschonken worden aan de verkeersafwikkeling 

van het zwaar verkeer en vrachtvervoer. De uitdaging voor het bestuur bestaat 

erin de bedrijfsgebieden op een veilige wijze aan te sluiten met de N171 die 

voor de verbinding zorgt met het hoofdwegennet. Momenteel drukt de 

verkeersleefbaarheid erg op de dorpskernen. Omwille van het historisch 

gegroeid wegenpatroon met geringe breedte (gevelafstanden, dijkwegen) 

kunnen een aantal wegen geen hoge verkeersintensiteiten verwerken en 

daarnaast nog voldoende ruimte bieden voor het veilig afwikkelen van het 

langzaam verkeer. 

 

Het functioneel en recreatief fietsverkeer zal verder worden uitgebouwd in 

samenhang met een intergemeentelijk fietsroutenetwerk. Het ligt in de 

bedoeling van het bestuur de routes kwalitatief uit te bouwen en ontbrekende 



 
 

delen te realiseren. Dit kan door veilige fietspaden in te richten en te zorgen 

voor goede aansluitingen met de dorpskernen. 

 

Zie pag. 44 en 48-49 van het richtinggevend deel van het GRS: 

 

2.5.6.9. Alternatieve functionele fietsroutes (syn. recreatieve fietsroute)  

 

Aanvullend wordt de mogelijkheid van alternatieve functionele routes – parallel 

met de verkeerswegen – verder uitgebouwd.  

 

Deze alternatieve routes kunnen verschillende verschijningsvormen hebben: 

De alternatief functionele/ recreatieve routes zijn overwegend aantrekkelijke 

en rustige trajecten, die zoveel mogelijk langs bezienswaardigheden lopen, en 

deel uit kunnen maken van een nog uit te bouwen bovenlokaal netwerk 

(knooppuntensysteem). Deze routes verlopen via rustige lokale woonstraten 

en landelijke wegen. Langs deze wegen zijn geen specifieke 

fietsvoorzieningen vereist; gemengd verkeer is de regel; sluipverkeer wordt 

maximaal geweerd. Hiernaast zal men doorsteken door bouwblokken of oude 

kerkwegels, maximaal trachten aan te wenden omdat zij een belangrijke 

inkorting van de reistijd tussen twee bestemmingen kunnen betekenen.  

 

Zie pag. 57 van het richtinggevend deel van het GRS: 

 

           3.2 Deelgebied Hellegat  

 

Groen en open ruimte  

 

Het parkgebied in het centrum van de kern, tegen de Rupel heeft een privaat 

karakter. Een beperkte gemeentelijke groenzone sluit er bij aan. Het 

wandelpad langs de Rupel vormt een belangrijk contactpunt met de open 

ruimte rond de kern. Ten noorden van de kern is een speelbos gerealiseerd 

langs Walenhof.  

 

Wonen en ondersteunende functies  

 

Het optrekken van de woonkwaliteit en de verkeersleefbaarheid zijn belangrijk 

voor de kern. Door aanpak en sanering van versnipperde en verlaten terreinen 

in het centrum wordt een kwalitatieve inrichting nagestreefd. De opmaak van 

een RUP hiervoor is aangewezen. Door de aanpak van het openbaar domein 

kan de verblijfsfunctie van de dorpskern verbeterd worden, aandacht voor 

fietser en voetganger staan in hierin centraal.  

 



 
 

Kernversterking wordt gerealiseerd door het bebouwen van delen van het 

voormalige bedrijfsgebieden (o.a. site Damman) in aansluiting met de 

Struyfstraat. 

 

Een verdere ontwikkeling is op termijn mogelijk. Op deze wijze wordt het 

centrum verbonden met de uitlopers van de kern tussen Boomsestraat en 

Rupel. Een inbreidingsproject is tevens mogelijk in het noordoosten van de 

kern (uitbouw wijk Hellegat). De aanpak van het openbaar domein, in de vorm 

van een gefaseerde dorpsherwaardering dient doorgevoerd te worden. Hierbij 

zal de verblijfsfunctie van de dorpskern en aandacht voor fietser en 

voetganger centraal staan.  

 

Bedrijvigheid In aansluiting met de kern bevinden zich nog een aantal 

bedrijven.  

 

Het woongebied leent zich voor het verweven van niet milieuvervuilende 

bedrijvigheid. Op termijn zullen deze sites vermoedelijk vrijkomen. Een 

invulling met wonen of groen is hier het meest aangewezen. Ten aanzien van 

de bedrijfsgebieden Coeck / Inter - Beton / Wienerberger en Krekelenberg 

dient een efficiënte buffering te worden uitgewerkt.  

 

Openbaar domein  

 

Het ontbreekt in het centrum aan aantrekkelijke publieke ruimte en 

spelmogelijkheden. Bij sanering van gebieden in de kern kan hiermee 

rekening gehouden worden. Aandachtsgebied hiervoor is de zone tussen 

Boomsestraat en de Rupel. Potenties op dit vlak zijn gelegen in het 

binnengebied dat besloten ligt tussen de Keizerstraat en de Tuyaertsstraat. 

Het behoud van de aanlegsteiger ter hoogte van de dorpskern staat voorop 

teneinde de potenties inzake waterrecreatie optimaal te vrijwaren (cfr. 

strategisch toeristisch project).  

 

Lijninfrastructuren  

 

Belangrijk voor de mobiliteit en verkeersleefbaarheid van Hellegat is de 

uitwerking van het streefbeeld van N171 met aansluiting naar de A12 en een 

bijkomende oplossing voor de ontsluiting van de sites Coeck en Wienerberger. 

De alternatieven voor transport over water dienen hier optimaal aangewend te 

worden.  

 

De uitbouw van een geïntegreerd fietsroutenetwerk tussen Hellegat en 

Niel is belangrijk. Dit houdt ondermeer de uitbouw van een parallelle as aan 

de Boomsestraat. 



 
 

 

 

 

De voorziene invulling van de aangevraagde parkeerplaatsen is in strijd met de 

opgemaakte mobiliteitsplannen en bestuursakkoord van de gemeente Niel  

 

Het bestuursakkoord van het gemeentebestuur Niel voorziet een actieplan voor 

betere en veiligere fietspaden en het stimuleren om zich te voet of met de fiets te 

verplaatsen.  

 

De gemeente Niel  geeft  bij de ondertekening van het klimaatpact aan om actie te 

ondernemen  om de klimaatdoelstellingen te halen . In Werf 3 : elke buurt deelt en is 

duurzaam bereikbaar,  opwaarderen van fietspaden. 

 

Het mobiliteitsplan van 2011 was reeds  beloftevol  voor fietsers en voetgangers:  het 

optimaliseren van knelpunten en aanpakken van missing links in het  lokaal netwerk. 

 

Het mobiliteitsplan van 2021 is nog ambitieuzer: voetgangers en fietsers op de eerste 

plaats. 

 

De Noeverseweg waarvan sprake is als aanrijroute voor de 5 aangevraagde 

parkeerplaatsen in de verleende omgevingsvergunning, wordt al decennia gebruikt 

door de bewoners van Hellegat en Noeveren, alsook door vele wandelaars en 

fietsers. Ze vormt dan ook een belangrijke duurzame verbinding tussen Niel en 

Hellegat /Noeveren.  Via het recreatieve fietsnetwerk  is de afslag aan het  prieel  

vanzelfsprekend  om de  wijk  rond de kerk makkelijk, veilig en snel  te bereiken. 

Dagelijks komen  mensen  hier wandelen en zien we fietsers op en af rijden naar de 

dijk richting Niel centrum.  De verleende omgevingsvergunning strookt dan ook niet 

met het mobiliteitsbeleid van de gemeente Niel en is dan ook in strijd met een 

behoorlijk bestuur. 

 

De noodzakelijke transitie naar duurzaam verkeer wordt belemmerd en de 

aanvraag is in strijd met de klimaatdoelstellingen. 

   

In het licht van de  afspraken gemaakt in het klimaatpact van de gemeente Niel wordt  

gekeken naar  alternatieven  voor  auto’s . Duurzame alternatieve oplossingen zoals 

deelwagens , elektrische  laadpalen  en overstap naar fiets en openbaar vervoer. 

Daarom is de vraag aan de pastoriewoning eerder  een opportuniteit om aan de slag 

te gaan in de goede richting. In plaats van 5 parkeerplaatsen te voorzien kan er ook 

een parkeerplaats voor één deelwagen aan de kerk met / hoppinpunt / elektrische 

laadpaal / bergplaats  voor  fietsers voorzien worden waardoor de parkeerdruk in de 

buurt sterk afneemt.  

 

De gemeente  heeft op 7 september 2021 een principebeslissing van het energie- 

klimaatplan ondertekend.   



 
 

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente 

aan actie te  

ondernemen om de doelstellingen vermeld in de onderstaande werven waar te 

maken, waaronder : 

Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar  

-Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 

(=6.600  

toegangspunten); 

- Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten); 

- 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 

t.e.m. 2030 

 

De verleende omgevingsvergunning is dan ook niet in lijn met de  

klimaatmaatregelen die de gemeente zichzelf oplegt. Het klimaatpact en het daarmee 

gepaard gaande klimaatplan is nochtans een ernstige aangelegenheid. Voor 

dergelijke makkelijk haalbare ingrepen zou het gemeentebestuur Niel toch het 

signaal dat de gemeente de klimaatopwarming ernstig neemt, zeker gezien de in te 

halen achterstand volgens de toelichting door IGEAN over het klimaatrapport. Elke 

beslissing die kan genomen worden om die doelstelling te bereiken mag niet verkwist 

worden. 

 

Bij het overleg met de betrokken schepen van milieu-klimaat en openbaar domein en 

de schepen van ruimtelijke ordening van de gemeente Niel op datum van 05/01/2022 

werd als voornaamste reden van de verleende omgevingsvergunning voor de 5 

parkeerplaatsen achteraan de tuin aangegeven dat de gemeente Niel, die eigenaar 

is van het pand ‘Pastorij Hellegat’ ook zijn eigen gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen en bergruimten  (Besluit van de 

gemeenteraad van 01 september 2015) dient na te leven. Dit maakt dat ze voor de 3 

nieuwe appartementen 5 parkeerplaatsen voor auto’s op deze eigendom willen 

voorzien. Tegelijk geven ze wel aan dat het gemeentebestuur de verordening gaat 

herzien. 

 

Deze verordening is dan ook  in strijd met de klimaatdoelstellingen aangezien deze 

enkel aanzet tot meer gebruik van auto’s en inname van open (groene) ruimte. De 

verordening sluit dan klimaatvriendelijke alternatieven inzake mobiliteit uit zoals 

deelauto’s en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. 

 

Vanwege de nieuwe conflicten die zullen ontstaan bij de aanleg van de 5 voorziene 

parkeerplaatsen achteraan wordt de trage weg  gevaarlijker. De beslissing van het 

college zal het gebruik van deze belangrijke duurzame verbindingsweg tussen de 

Rupeldijk en de wijken Noeveren en Hellegat door wandelaars en fietsers doen 

afnemen. 

 



 
 

Een nieuwe privé parking op die plaats zorgt ook voor spanningen tussen 

bewoners in Hellegat  

 

Wanneer de toekomstige bewoners van de pastorij merken dat aan hun voordeur in 

de Hellegatstraat vrije parkeerplaatsen zijn, zullen ze geneigd zijn deze eerder te 

gebruiken dan een blokje om te rijden via de Noeverseweg om achteraan de pastorij 

te parkeren. Zeker wanneer ze boodschappen bij hebben.  

 

Dit zal dan ook bij voorbaat spanningen oproepen bij de andere bewoners van 

Hellegat die dan hun parkeerplaatsen ingepikt zien terwijl ze zelf geen 

uitwijkmogelijkheid meer hebben omdat de nieuwe parkeerplaatsen achteraan privé 

zijn en niet benut worden.  

 

Het ontbreken van burgerparticipatie en de mogelijkheid om bezwaren in te 

dienen 

 

Er heeft geen enkel overleg of toelichting inzake de plannen voor de aanleg van de 5 

parkeerplaatsen achteraan de pastorij met de buurtbewoners plaatsgevonden terwijl 

dit wel een zware impact heeft op de leefbaarheid van hun woonomgeving zoals wij 

hiervoor reeds aangehaald hebben inzake de verkeersveiligheid van de gebruikers 

van de trage weg en de spelende kinderen op het speelpleintje. Ook dit gaat tot extra 

spanningen leiden tussen de nieuwe bewoners van de pastorij en de buurtbewoners. 

 

Door de aanvraag van de omgevingsvergunning via een vereenvoudigde procedure 

heeft er ook geen openbaar onderzoek plaatsgevonden waar de bewoners hun 

bezwaren kunnen uiten. Ook dit is een aanfluiting van de burgerparticipatie en het 

verdrag van Aarhus om op te komen voor uw rechten op een gezonde leefomgeving. 

Wat als de vergunde situatie leidt tot een ongeval tussen een auto van de nieuwe 

bewoners van de pastorij en een spelend kind of een zwakke weggebruiker op de 

Noeverseweg. 

 

Ten minste zou men verwachten van een gemeentebestuur dat ze opkomt voor het 

algemeen belang, waarbij verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt. 

 

Het vergunnen van de parkeerplaatsen langs de buurtweg en het speelpleintje 

achteraan is dan ook in strijd met een behoorlijk bestuur en behoorlijke ruimtelijke 

ordening.     

 

Het ontbreken van een affiche met de beslissing van de omgevingsvergunning 

 

Wij stellen vast dat de verplichte aanplakking van de affiche met de bekendmaking 

van het verlenen van de omgevingsvergunning door het college niet is uitgevoerd 

langs de openbare weg Noeverenseweg achteraan de pastorijtuin waar men de 5 



 
 

parkeerplaats wenst aan te leggen en de 3 bomen en struiken wenst te rooien. Dit is 

een schending van het openbaar onderzoek aangezien de gebruikers van de trage 

buurtweg niet in kennis werden gebracht en dan ook geen beroep konden 

aantekenen tegen deze beslissing. 

 

Ook de affiche met de verplichte aanplakking van de affiche met de bekendmaking 

van de verlening van de omgevingsvergunning ter hoogte van de voorzijde van de 

pastorij in de Hellegatstraat is niet reglementair aangebracht. Deze hangt aan de 

deur van de pastorij, maar is niet leesbaar vanop de openbare weg. De affiche had 

op een bord met paaltje in de voortuin aangebracht dienen te worden. 

 

Dit is dan ook een schending van het openbaar onderzoek overeenkomstig de 

verplichting van art. 59 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van 

het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 27/11/2015. 

 



 
 

  

 
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Datum 27/11/2015  

Artikel 59. (23/10/2020- ...) 

§ 1. In de volgende gevallen wordt een affiche aangeplakt : 
1° als een omgevingsvergunning wordt verleend; 
2° als een omgevingsvergunning wordt geweigerd nadat de gewone vergunningsprocedure 
doorlopen is. 

De tekst van de aanplakking, vermeld in artikel 57 van dit besluit, wordt met zwarte letters op een 
gele affiche van minimaal A2-formaat afgedrukt en wordt voorafgegaan door het opschrift 
"BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING". 



 
 
§ 2. De affiche wordt aangeplakt uiterlijk tien dagen na de ontvangst van de beslissing en blijft 
hangen gedurende de periode van dertig dagen, die ingaat op de dag na de eerste dag van de 
aanplakking. De vergunningsaanvrager brengt de gemeente op de startdatum van de 
aanplakking op de hoogte van die datum en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van 
het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag 
van de periode van dertig dagen. Die datum wordt in het omgevingsloket ingevoerd. 

De affiche wordt aangeplakt op een plaats waar het voorwerp van de beslissing paalt aan een 
openbare weg, of als het aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare 
wegen. Als het voorwerp van de beslissing niet paalt aan een openbare weg, wordt de affiche 
aangeplakt op een plaats aan de dichtstbijzijnde openbare weg. 

Als de beslissing betrekking heeft op het openbaar domein, wordt de affiche aangeplakt aan elke 
zijde waar men van op de openbare weg de grens van het voorwerp van de beslissing bereikt. 

De vergunningsaanvrager plakt de affiche aan op een schutting, op een muur of op een bord dat 
aan een paal bevestigd is, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de 
openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, met de tekst gericht naar de openbare weg 
en op een maximumhoogte van twee meter. 

De affiche is altijd goed leesbaar vanaf de openbare weg. 

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 plakt het gemeentebestuur, respectievelijk het provinciebestuur 

de tekst, vermeld in artikel 57, aan het gemeentehuis of provinciehuis aan in geval van 

beslissingen over vergunningsaanvragen 

 

Het ontbreken van het zoeken naar veilige alternatieven 

 

In plaats van onveilige parkeerplaatsen achteraan de pastorijtuin te voorzien bestaat 

er ook een veel veiliger alternatief, maar deze werd niet aangevraagd of onderzocht.  

 

Aan de linker voorzijde van de pastorijwoning kan een oprit in waterdoorlatende 

materialen aangelegd worden, die toegang geeft naar de achtertuin van de pastorij 

waar dan de 5 parkeerplaatsen aangelegd kunnen. De breedte van deze strook 

bedraagt 2,8 meter wat meer dan voldoende is voor een personenauto die gemiddeld 

1,80m breed is. Eventueel kan er ook 1 van de 5 parkeerplaatsen rechts van de 

pastorijwoning voorzien worden. 

 

Ook het verplichte aantal parkeerplaatsen kan volgens artikel 8 van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen, herleid 

worden tot 80% van het vereiste aantal mits betaling van een belasting gezien de 

impact op de omgeving en op basis van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Zelfs indien het gemeentebestuur haar gemeentelijke verordening inzake het 

voorzien van parkeerplaatsen niet herziet, dan is bovenstaand alternatief veel beter 

dan een gevaarlijke verkeerssituatie te creëren langs een trage buurtweg die heden 

een belangrijke fiets- en wandelweg is, alsook de speelruimte van kleine kinderen uit 

de buurt vormt.  



 
 

 

  

 
 



 
 

 

 
 
Het verwijderen van een lokale groene bufferzone is in strijd met het 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Niel 

 
Achteraan de pastorijtuin bevindt zich een groene buffer bestaande uit een houtkant 

van struiken en bomen die ouder zijn dan 30 jaar. In de omgevingsvergunning werd 

het rooien van 3 bomen en struiken vergund. Dit is in strijd met het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Niel waarbij de groene 

buffergebieden en ecologische infrastructuur dienen bewaard te blijven.    

- Zie pagina 8 van het informatief deel van het GRS: 
 
Natuurlijke structuur  
 
De natuurlijke structuur is:  



 
 

• het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, van de 
natuurgebieden, van de boscomplexen en van andere gebieden waar de voor 
de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;  
• aanvullend daarop de ecologische infrastructuur, gevormd door lijn-, punt- en 
vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden, door 
parkgebieden en door landbouwpercelen. Beide elementen zijn noodzakelijk 
voor het duurzaam functioneren van de natuur. De natuurlijke structuur 
overlapt met de andere structuren in het buitengebied en maakt ook deel uit 
van de stedelijke gebieden.  
• In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam 
ecologisch functioneren. De structuurbepalende elementen en processen die 
aan de basis liggen van de natuurlijke structuur, moeten worden behouden en 
versterkt. Garanties moeten worden gegeven voor het voortbestaan van de in 
Vlaanderen voorkomende ecotopen.  
• Bovendien staat de natuurlijke structuur mede in voor buffering en 
regeneratie van de natuurlijke hulpbronnen zoals onder meer het grondwater. 
Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd. Een 
belangrijk accent hierbij ligt op de valleien van Rupel en Schelde. Alsook de 
structurerende reliëfcomponent van de cuesta van de Rupel. 
 
- Zie pagina 16 en 18 van het richtinggevend deel van het GRS: 
 
Behoud en te versterken groenzones in de bebouwde omgeving 
 
In een industriële en sterk verstedelijkte omgeving zijn groenzones belangrijk 
om de woonkwaliteit te versterken en de woonomgeving meer aantrekkelijk te 
maken. Getracht wordt het aanwezige groen ruimtelijk en/of functioneel te 
verweven met het recreatieve gebruik. Ook de begraafplaats kan een groenfunctie 
vervullen in zijn omgeving. 
 
Op het laagste schaalniveau kunnen de pleinen en pleintjes een groenfunctie 
vervullen die de leefbaarheid in de woonomgeving ondersteunt.  
 
Bijzondere aandacht gaat naar de uitbouw van groene ruimten in de 
bebouwingstrip tussen Rupel en Boomsestraat. Het gemeentebestuur zal de 
nodige sensibilisering blijven verzorgen inzake het aanbrengen van straat- en 
verkeersgroen en het beheer van wegbermen. Hiernaast zal de gemeente bij 
haar inwoners het behoud van hoogstammige bomen ondersteunen en de 
aanplant van streekeigen groen stimuleren zoals opgenomen in het 
gemeentelijke bouwreglement.  
 
Het betreft de volgende gebieden: • Het kasteelpark Wirixdreef (rustoord) • De 
groenzone rond het sportpark A. Wyn • De begraafplaats E. Claessenslaan • Ridder 
Berthoutlaan – Sint Hubertusplein • De pleintjes op wijkniveau / uitbouw 
groenzone op wijkniveau in de bebouwingsstrip tussen Boomsestraat en Rupel 
• Hof van Mouriau Hellegat • De parkzone Hellegat oostelijk van de Boomsestraat. 
 
- Zie pagina 24 van het richtinggevend deel van het GRS: 
 



 
 

 
2.2.2.8 Niet te ontwikkelen woongebieden  
 
Volgende gebieden komen volgens de geldende visie niet in aanmerking voor 
bebouwing. Ze worden ofwel op lange termijn gevrijwaard of komen in aanmerking 
voor een herbestemming. De actie hiervoor zal worden opgenomen in de opmaak 
van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat gebiedsgericht of 
themagericht kan worden uitgewerkt. Het woongebied vervult velerlei functies. Het 
wonen in een verstedelijkte omgeving wordt juist gekarakteriseerd door een 
multifunctioneel karakter of een vermenging van functies rond de publieke ruimte. 
Vanuit deze benadering wordt er van uit gegaan dat niet alle plekken geschikt zijn 
om een woonfunctie te vervullen.  
 
Waardevolle groenbestanden en speelplekken, openbare terreinen met een 
gemeenschapsfunctie en kleine ingesloten binnengebieden die nauwelijks te 
ontsluiten zijn lenen zich niet voor de ontwikkeling van woningbouwprojecten.  
 
De ontwikkeling van de volgende gebieden in functie van woningbouw is niet 
wenselijk. Ze vormen onderdeel van het functioneren van het woongebied, waardoor 
het behoud van het huidige gebruik wordt voorop gesteld. Het betreft de volgende 
gebieden:  
• Het gebied B – Noeverseweg : Het gebied betreft de werkplaatsen en 
opslagruimten van het sociaal tewerkstellingsproject “Den Ekker” en is gelegen tegen 
de Rupel en de Niels Boomse beek. Het bebouwen van deze terreinen in functie van 
woningbouw is niet wenselijk. Een herbestemming is echter niet aangewezen. 
 
 
Aandacht voor de kwaliteit van de ruimte  
 
Het is gewenst dat zoveel mogelijk woningbouwprojecten / renovatieprojecten een 
bijdrage leveren aan een goede ruimtelijke uitbouw van de gemeente. Projecten 
moeten zich op een logische manier inpassen in de bestaande structuur van 
elk deelgebied en elke kern. Elk bouwproject dient van een behoorlijke 
architecturale kwaliteit te zijn die inspeelt op de omgeving. Elk bouwproject hoort 
rekening te houden met de aanwezige zichten (panorama’s) en structuurbepalende 
elementen. Daarnaast wordt bij nieuwe bouwprojecten (renovatie/nieuwbouw) 
rekening gehouden met het fysisch systeem (grondwater, reliëf, …) en met het 
milieuaspect (bijvoorbeeld minimale verharding, openhouden tuinzone, infiltratie van 
regenwater). In dit kader dient gezocht te worden naar initiatieven en instrumenten 
voor deze waardevolle ontwikkeling te bewerkstelligen. Hierbij kan men denken aan 
de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de bebouwde omgeving. De gemeente 
waakt over de bescherming van waardevolle gebouwen, inzonderheid van 
voorgevels en dorpsgezichten die omwille van architecturale, esthetische en/of 
historische redenen maximaal bewaard dienen te worden. 
 



 
 

 
 
Behoud van de groene corridor tussen de Rupel – Gloriettebos-  Hellegatbos- 
Walenhoek 
 
De Noeverseweg achteraan de kerk en de pastorij betreft een belangrijke groene 
corridor voor de fauna tussen de Rupel, dewelke aangeduid werd als habitatgebied 
SBZ- BE2300006 - Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 
Gent, en het natuurreservaat Walenhoek, dat aangeduid is als VEN-gebied. Daar 
tussen vormen de groene bufferzones als het Gloriettebos, de groene zone van het 
Hof van Moriau, de groene zone achteraan de pastorijtuin en de kerk van Hellegat en 
het Hellegatbos een zeer belangrijke natuurverbinding voor vleermuizen, bever en 
otter. In de kerk van Hellegat bevindt zich ook een nestplaats van kerkuil, alsook een 
kolonie vleermuizen. De groene bufferzones zijn dan ook belangrijk als leef- en 
foerageergebied voor deze soorten.  
 
Kleine bosjes hebben tevens een hoge ecologische waarde en dienen dan ook 
bewaard te blijven. Ze vormen groene netwerken tussen natuurgebieden. Het 
natuurrapport 2020 van Vlaanderen geeft aan dat de biodiversiteit in Vlaanderen 
sterk in het rood staat waaronder door versnippering van natuurgebieden. 
 
WWF, Natuurpunt en het Agentschap Natuur en bos (ANB) hebben samen met de 
gemeenten en de Provincie Antwerpen een plan ‘Otterland’ uitgewerkt voor de 
Rupel- en Scheldevallei. De Rupelstreek maakt hier deel van uit. De groene corridor 
langs de Noeverseweg dient dan ook in de richting van de talrijk aanwezige visvijvers 
van het natuurgebied Walenhoek ten volle bewaard te blijven en autovrij gehouden te 



 
 

worden. Ondertussen is afgelopen jaar de otter al twee keer opgemerkt in de Rupel 
waaronder in Niel.  
 
Er blijven nog maar weinig groene corridors tussen de Rupel en het natuurreservaat 
Walenhoek over. De groene verbinding langs de Noeverseweg dient dan ook ten 
volle bewaard te blijven en eerder versterkt te worden. De groenzone met de bomen 
en struiken achteraan de pastorijtuin maken deel uit van deze groene lineaire 
verbinding. Het rooien van 3 oude bomen en struiken dient dan ook ten alle tijden 
vermeden te worden.  
 
De voorgestelde compensatie van het kappen van de 3 bomen van meer dan 30 jaar 
oud door het vervangen van 3 nieuwe jonge boompjes is ook onvoldoende. Voor het 
vervangen van 1 oude boom dienen minstens 5 jonge  boompjes ter plaatse 
aangeplant worden, alsook moeten de struiken in de houtkant gecompenseerd 
worden.    
 



 
 

  

 
 



 
 

  

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
Beschermd dorpsgezicht van het nabijgelegen Hof van Moriau 

 

Het Hof van Moriau, hetwelk vlak naast de pastorij ligt, is niet alleen een beschermd 

monument, maar ook beschermd dorpszicht. Gezien de aangevraagde 

parkeerplaatsen vlakbij het Hof van Moriau liggen, is een advies van het Agentschap 

Erfgoed Vlaanderen ons inziens noodzakelijk, maar dit advies ontbreekt.  

 

Belangenvermenging door het gemeentebestuur Niel 

 

De pastorij van Hellegat is eigendom van de gemeente Niel, die dus ook bouwheer 

en eigenaar is van het pand. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de 

aanleg van de 5 parkeerplaatsen en het rooien van de 3 bomen en struiken werd 

echter aangevraagd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Igean met als 



 
 

maatschappelijke zetel: 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 60 en 

ondernemingsnummer 206767574 in naam van Jo Bridts wonende te 2160 

Wommelgem, Doornaardstraat 60. De gemeente Niel heeft een vertegenwoordiging 

in de raad van bestuur bij Igean. Igean heeft de uitvoering van de inrichting van de 

pastorie van Hellegat als 3 appartementen op zich genomen in opdracht van het 

gemeentebestuur van Niel.   

 

Het gemeentebestuur heeft dan ook een financieel belang bij het verlenen van de 

omgevingsvergunning gezien de pastorij ingedeeld in 3 appartementen en de aanleg 

van de parkeerplaatsen achteraan een meerwaarde met zich meebrengt. Door dat 

het gemeentebestuur over de omgevingsvergunning in eerste aanleg gunstig heeft 

beslist ontstaat er dan ook een belangenvermenging. 

 
Onze doelstellingen en belangen van onze Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek 
worden geschonden door de verleende omgevingsvergunning 
 
Inzake ons maatschappelijk doel en belang voegen wij onze statuten bij in bijlage. 
Onze vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het behoud, de bescherming en 

verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu, in de breedste zin van het 

woord, en op alle gebied, kaderend in een duurzame ontwikkeling van de 

samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, 

zonder dat daarbij de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen. 

Daarbij wordt gestreefd naar een menswaardiger en leefbare samenleving op alle 

vlakken van de maatschappij. 

Deze doelstelling omvat: 

- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit, natuur 

en natuurwaarden; 

- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van open ruimte, 
landschappen, monumenten, cultureel en industrieel erfgoed, en stedenschoon; 

- een verantwoord en efficiënt gebruik van natuurlijke rijkdommen, ruimte en 
energiebronnen. Dit impliceert productie- en consumptiepatronen die de 
beschikbare milieugebruiksruimte en de draagkracht van het ecosysteem 
respecteren; 

- het behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van een goede en gezonde 

woonkwaliteit; 

- het bereiken van een algemene basismilieukwaliteit voor de milieu-compartimenten 

water, bodem en lucht en het bereiken van een bijzondere milieukwaliteit in 

specifieke omstandigheden of gebieden; 

- het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van het stedelijk leefmilieu 

en van een leefbare woonomgeving. Dit impliceert het beperken van alle vormen van 

milieuhinder, waaronder geluidshinder, verkeersoverlast, geurhinder, lichthinder, …; 



 
 

- het bereiken van een beleid gericht op de bescherming van de gezondheid van de 

mens; 

- het bereiken van een beleid dat berust op o.a. het voorzorgsbeginsel en het 

beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang 

aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt; 

- het bereiken van een beleid dat gestoeld is op een volwaardige participatie van 

burgers en milieuverenigingen en dat de toegang tot het gerecht voor dezen 

garandeert. 

- duurzaamheid in alle aspecten van de menselijke samenleving, met inbegrip van 

o.m. mobiliteit en klimaat en eveneens de naleving van het sociaal 

rechtvaardigheidsbeginsel en het recht op democratische participatie; 

- het doel om bij te dragen tot een dynamische bos- en groenpolitiek. Dit omvat onder 

meer het behoud, de bescherming, uitbreiding, duurzaam beheer en verbetering van 

bos en natuur, en dit kaderend in een respectvolle benadering van het menselijk en 

natuurlijk leefmilieu, en een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij 

voldaan wordt aan de behoefte van de huidige generatie, zonder dat daarbij de 

behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen. 

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer 

welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: 

- het oprichten van of meewerken aan thematische netwerken, platformen en ad hoc 

samenwerkingsverbanden; 

- het verlenen van medewerking aan alle personen, groeperingen en instellingen die 

een gelijkaardig of complementair doel nastreven; 

- samenwerking met andere milieuverenigingen en koepels op plaatselijk, provinciaal 

en Vlaams en internationaal niveau; 

- inzet voor een ecologische economie, gebaseerd op duurzaamheid, zonder 
verspilling en uitputting van grond en grondstoffen; 

- het opkomen voor rechtvaardigheid en volksgezondheid; 

- het organiseren van culturele activiteiten; 
- Inzet voor natuur- en milieubehoud: ondermeer beschermen van open ruimten, 

aankoop van natuurgebieden, natuurbeheerwerken en natuureducatie; 

- rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren; 

- door activiteiten uit te voeren die bijdragen tot het behoud en de ontwikkeling van 

volwaardige bosecosystemen; 

- het optreden in rechte voor de administratieve en gerechtelijke overheden, 
teneinde de toepassing van de doelstellingen van de VZW (sub §1) op het terrein, 
te situeren binnen het werkgebied van de vereniging, te verwezenlijken, 
onverminderd haar recht tot verhaal tegen administratieve besluiten van zelfs 
reglementaire aard. Bij deze actie kan zij alle nuttige of noodzakelijke vorderingen 



 
 

stellen, zoals staking en voorkoming van milieuschade, herstel in natura, 
schadevergoeding, bewarende maatregelen, enz. … 

-  Wij kunnen meewerken aan alle initiatieven die een gezond leefmilieu en 
duurzaam      gebruik van de bossen beogen; 

- De vrijwaring van het doel langs gerechterlijke weg voor zover toegelaten door de 
wet van 12 januari 1993, betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu, overeenkomstig de wetgeving en rechtspraak, van toepassing op 
het Arbitragehof en de Raad van State; 

- De vereniging kan met alle wettelijke middelen nuttige initiatieven nemen, 
steunen en coördineren, die bijdragen tot het realiseren van haar doelstellingen; 

- het vertegenwoordigen in rechte en in feite van zijn leden, overal waar het belang 

van leefmilieu dit wenselijk en noodzakelijk maakt;  

- de deelname aan de werking van advies- en overlegorganen; 

- rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren; 

- het realiseren van projecten en campagnes en het uitwerken van studies en 

publicaties; 

- het voeren van perscampagnes; 

- het organiseren van of meewerken aan openbare manifestaties; 
- de vrijwaring van het doel langs gerechtelijke weg; 

- het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke 

doelgroepen; 

- het uitgeven van tijdschriften; 

- het verwerven van fondsen, o.a. door het verlenen van fiscale attesten bij giften; 
- de vzw kan derhalve gerechtelijke en andere procedures voeren ter bevordering 

van het leefmilieu, het beheer van open ruimten, landschappen, monumenten, het 

beheer van bio-diversiteit, natuur en natuurwaarden, cultureel en industrieel erfgoed 

en stedenschoon. 

De vereniging kan meewerken aan alle initiatieven die een gezond leefmilieu en 

duurzaam gebruik van de bossen beogen; 

- de vereniging beoogt een duurzaam evenwicht tussen menselijke ontwikkeling 

enerzijds en bescherming van het natuurlijk milieu en het bos anderzijds te 

realiseren; 

- de vrijwaring van het doel langs gerechtelijke weg in zoverre toegelaten door de wet 

van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 

leefmilieu, overeenkomstig de wetgeving en rechtspraak van toepassing op het 

Arbitragehof en de Raad van State; 

- de vereniging kan met alle wettelijke middelen nuttige initiatieven nemen, steunen 

en coördineren, die bijdragen tot het realiseren van haar doelstellingen. 



 
 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. 

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter 

bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed 

worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp. 

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van 

winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met 

verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, 

handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of 

handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92. 

De werking van deze vzw kan betrekking hebben op lokaal, gemeentelijk, regionaal, 

provinciaal, federaal, Europees of internationaal valk, indien de activiteiten op deze 

niveaus een impact hebben op de kwaliteit van bos en natuur van het Vlaams 

gewestelijk niveau of ze een precedent - of voorbeeldwaarden hebben, voor de 

bescherming en verbetering ervan op Vlaams gewestelijk niveau. 

Wij voegen onze statuten bij in bijlage. 

Onze Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek werkt samen met de bewoners van 
Hellegat, de faculteit architectuur van de Universiteit van Leuven en de UCLL 
Hogeschool van Heverlee om een sociaal-culturele nabestemming te zoeken 
voor de leegstaande Sint-Jozefkerk van Hellegat. Wij werken ook samen met de 
bewoners van Hellegat om hun buurt klimaat robuuster en gezonder te maken 
door groene voorzieningen en veilige fiets- en wandelverbindingen aan te 
brengen. De verleende omgevingsvergunning door het college van schepenen 
en burgemeester van Niel brengt deze actie in gevaar door de leefbaarheid van 
de buurt en de verkeersveiligheid aan te tasten.  
 
Uit al deze bezwaren concluderen wij dat de verleende omgevingsvergunning 

indruist tegen een goede ruimtelijke ordening en de leefbaarheid van de buurt 

van Hellegat in gevaar brengt door een gevaarlijke situatie te creëren voor de 

zwakke weggebruiker, de buurtbewoners en de spelende kinderen door de 

buurtweg Noeverseweg open te stellen voor het autoverkeer en 

parkeerplaatsen achteraan de pastorijtuin te voorzien. Het rooien van de 3 

bomen en struiken hiertoe druist ook in tegen het Ruimtelijk structuurplan van 

de gemeente Niel. Er zijn tevens voldoende alternatieven beschikbaar om de 

parkeerplaatsen elders op het terrein van de betrokken locatie te voorzien en te 

ontsluiten de Hellegatstraat. De verleende omgevingsvergunning druist ook in 

tegen klimaatdoelstellingen. En het openbaar onderzoek werd geschonden 

door het niet naleven art. 59 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 

uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning 27/11/2015. 

 
Bijgevolg vragen wij aan de bevoegde instanties die over het al dan niet 
toekennen van deze omgevingsvergunning beslissen, om de verleende 



 
 

omgevingsvergunning van het college van schepenen en burgemeester van de 
gemeente Niel te vernietigen. 
 
Wij wensen gehoord te worden op  de hoorzitting en/of de deputatiezitting van 
de behandeling van het beroep.  
 
 

Inventaris van de bijlagen: 

1. Statuten van de Vzw Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) 
2. Betalingsbewijs dossierkosten beroep van 100 euro aan de provincie 

Antwerpen 
3. Getekende bladzijde van ons beroepsschrift  

 

Opgemaakt te Boom 07/01/2022 
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