
Samenvatting ingediend dossier – Raad voor 
vergunningsbetwistingen

Indieners – verzoekers: 
Vzw De Kaart Rond Tafel en 5 bewoners uit wijk Kaart. 
Van deze 6 verzoekende partijen wordt hun belang en hoedaningheid 
aangetoond.  

Argumentatie – Middelen:  

1. Niet in overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 
redelijkheidsbeginsel, als blijk behoorlijk bestuur. 
A. Indien het Provinciebestuur de negatieve adviezen van de eigen 

administratie niet volgt, dan moet dit uitgebreid gemotiveerd worden. Dit 
is hier niet gebeurd.  Erger: op een aantal punten is de movitatie van het 
Provinciebestuur tegenstrijdig aan de eigen vaststellingen. 

B. Provinciebestuur vermeldt de negatieve adviezen van de Provinciale 
Administatie bijna niet, gaat ook niet in op de 261 ingediende bezwaren 
van het laatste openbaar onderzoek. Wel wordt de verschillende nota’s 
van Van Roey Vastgoed uitgebreid opgenomen in de eigen motivatie.
Als voorbeelden: 

het afsluiten van de Schoolstraat, om deze straat te gebruiken als 
speelplaats,  
het mobiliteitsplan of het wijkcirculatieplan, waarvan de uitbouw 
afhankelijk is van derde partijen  
De mobiliteitsstudie van MINT, die veronderstellingen maakt als 
Wishfull Thinking

2. Schending van het rechtzekerheidsbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, als blijk van 
behoorlijk bestuur. 
A. De gevolgen van deze beslissing en het tijdstip waarop deze zullen 

gebeuren zijn onzeker. De voorwaarden en mogelijke nadelen zijn 
onvoldoende duidelijk gesteld. In dit dossier worden onhaalbare en niet 
toepasbare voorwaarden opgelegd. = tegen het rechtzekerheidsbeginsel
Als voorbeeld: 

Het niet gelijktijdig mogen gebruiken van de sporthal en het 
paviljoen. 

B. Het Provinciebestuur gaat niet in op de bezwaren inzake mobiliteit en 
wijkcirculatieplan. Dit is een schending van de motiveringsplicht. Er 
worden voorwaarden opgelegd die enkel door derden kunnen voldaan 
worden. 
Als voorbeeld: 

De organisatie van de mobiliteit via deelwagens, door een derde 
partij. 

De veronderstellingen in de mobiliteitsstudie zijn niet opgenomen 
als voorwaarden bij de vergunning. 



3. Schending van decreten en richtlijnen inzake gemeentewegen, 
openbare wegenis. 

Het afsluiten van de Schoolstraat, om deze te gebruiken als speelplaats 
voor de lagere school, is niet beslist volgens de correcte procedures en in 
strijd met bestaande wetten. 

4. Schending van de goede ruimtelijke ordening en de 
motiveringsplicht. 

De uitgevoerde mobiliteitsstudie is negatief beoordeeld door de 
Provinciale Administratie. 
Deze studie is onzorgvuldig opgesteld, met tal van veronderstellingen die 
mogelijk niet correct zijn. Het Provinciebestuur had de stellingen in deze 
studie moeten verifiëren. Dit is een schending van het 
zorgvuldigheidsbeginsel. 

5. Schending van het principe van goede ruimtelijke ordening, zoals 
voorzien in het decreet

 De Provinciale Administratie adviseerde het project ongunstig inzake de 
goede ruimtelijke ordening: het project is veel te grootschalig en te 
geconcentreerd voor deze wijk. Er zijn onvoldoende vrije ruimtes en 
problemen met het algemeen uitzicht. 
Als voorbeelden: 

Tuinen voor de nieuwe woningen in het project zijn piepklein
Hoogte en uitzicht van woningen komen niet overeen met de 

omgeving in deze wijk
Van Roey Vastgoed gebruikt foto’s van appartementen verder op de
Lage Kaart als illustratie van de omgeving, dit komt niet overeen 
met het straatbeeld elders in de wijk 

6. Schending van de gemeentelijke parkeerverordening
De Provinciale Administratie adviseerde het project ongunstig inzake de 
voorschriften van de Brasschaatse gemeentelijke parkeerverordening, ook
besproken in de mobiliteitsstudie. 
Het Provinciebestuur stelt dat de gemeentelijke parkeerverordening niet 
van toepassing is en dat er wel voldoende parkeerplaatsen zijn voorzien. 

7. Schending van het Natuurdecreet en van het Soortenbesluit 
Volgens het voorzorgsbeginsel moet de soortentoets uitgevoerd worden 
en “horizontale maatregelen” toegepast, zoals hier bij de mogelijke 
aanwezigheid van vleermuizen. Bij verschillende bezwaren is hierover 
geschreven. Nadien is geen verdere studie gebeurd.  
Mogelijks is er onherstelbare schade aan de natuur. 

Verzoek tot vernietiging van beslissing  

De verzoekers vragen hierbij aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de 
vernietiging van de beslissing van de Provinciale Deputatie voor de 



verkavelingsvergunning Project Scholen Kaart, ingediend door Van Roey 
Vastgoed nv. 


