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I.

VOORWERP VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

1.
De aanvraag van de omgevingsvergunning zoals ingediend door de gemeente Zoersel

betreft in eerste instantie het beperkt verbouwen van de pastorij en het aanbouwen van

een polyvalente dorpszaal en de exploitatie van een ingedeelde inrichting, in het bijzonder
een ontspanningsinrichting (originele aanvraag tot omgevingsvergunning aangeplakt op

22/10/2018), in de loop van de beroepsprocedure aangevuld met de omgevingswerken
(nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning aangeplakt op 23/09/2019).

De aanvraag is gekend onder OMV_2018111440 en heeft betrekking op het terrein gelegen

te 2980 Zoersel, Halle-Dorp 32, met als kadastrale omschrijving volgens de aanvrager
afdeling 2, sectie C, nrs. 529 B en 531 C.

In concreto zou de polyvalente dorpszaal worden voorzien in de huidige pastorijtuin,

aangebouwd tegen de historische pastorij (originele aanvraag), en zouden in de omgeving
bepaalde infrastructuurwerken gebeuren (nieuwe aanvraag).

Betreffende de originele aanvraag werd een vergunning afgeleverd, waartegen echter in
beroep werd gegaan.

De nieuwe aanvraag bevat in essentie aanvullend de integratie van de geplande werken

in de omgeving (met sloopopvolgingsplan en archeologienota’s), de mobiliteit in het
dorpscentrum en de parkeerproblematiek, en een aanvulling en toelichting bij de
regenwatertoets.

Zoals gevraagd zullen we onze bezwaren voor het geheel van beide aanvragen formuleren,
waarbij expliciet verwezen wordt naar onze originele bezwaren ingediend op 20 november
2018 (Bijlage 1), die hierbij, voor de punten die niet gewijzigd zijn, in essentie hernomen
worden, de tekst van de vergunningsbeslissing van het College van Burgemeester en

Schepenen van 28 januari 2019 (Bijlage 2), en het beroep dat daartegen door VZW
OVERHAL werd ingesteld op 5 maart 2019.
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II.

HET BEZWAAR IS ONTVANKELIJK

2.
Een bericht van aanvraag tot omgevingsvergunning werd aangeplakt op 23/09/2019, zodat
huidig bezwaarschrift, ingediend binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de
dag na de aanplakking, alleszins tijdig is.

De VZW OVERHAL vertegenwoordigt de bewoners van de dorpskern Halle-Zoersel,

namens wie reeds uitgebreid bezwaar aangetekend werd tijdens het eerste openbaar
onderzoek.

De VZW OVERHAL heeft er zich statutair toe verbonden om alle acties te ondernemen
tot behoud van Halle als een mooi en leefbaar dorp, in het bijzonder voor wat betreft
gebruik van ruimte, sociale cohesie, verkeersveiligheid, behoud van het materiële en
immateriële patrimonium, enz.

In totaliteit werden 424 bezwaarschriften ingediend tegen de originele aanvraag van de
omgevingsvergunning tot oprichting van een polyvalente dorpszaal in de pastorijtuin.

Als vertegenwoordiger van het betrokken publiek, die de gevolgen ondervindt bij de

beslissing van de gemeente Zoersel om zichzelf, niettegenstaande het aanzienlijk aantal
gegronde bezwaren, de omgevingsvergunning desalniettemin toe te kennen,

heeft VZW

OVERHAL een beroepschrift ingediend bij de Bestendige Deputatie, dat conform de
geldende voorschriften behandeld werd.

In de loop van de beroepsprocedure werden door de aanvrager – te elfder ure - bijkomende
stukken ingediend die aanleiding gaven tot een termijnverlenging en een bijkomend

openbaar onderzoek, waarbij aan het publiek gevraagd wordt opmerkingen of bezwaren
bij deze gewijzigde aanvraag in te dienen.

De VZW OVERHAL wenst bezwaren in te dienen. Deze bezwaren zijn ontvankelijk.
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III.

PERTINENTE FEITEN EN VOORGAANDEN

3.
In de periode 2010 – 2015 werd door de gemeente Zoersel het PPS-project Halle
uitgewerkt. Het PPS-project voorzag onder meer in de voorziening/oprichting van een
nieuwe polyvalente dorpszaal.
Drie aannemers schreven in op het project. Twee aannemers combineerden in hun ontwerp
de oprichting van een nieuwe dorpszaal met de nieuwe school om zo een dubbel gebruik
mogelijk te maken.

De GROEP VAN ROEY plaatste de nieuwe dorpszaal in haar voorstel in de historische
pastorijtuin. Het voorstel van GROEP VAN ROEY werd weerhouden.
4.
Op de énige en laatste publieke vergadering voor de start van het PPS-project (in oktober
2010) werd (ook in het verslag! – zie Bijlage 4) door de gemeente Zoersel t.a.v. de
bewoners en de verenigingen van Halle duidelijk gesteld :

“De pastorij en de tuin blijven behouden”
Dit werd zelfs als dusdanig ook opgenomen in de notulen van deze vergadering.
Het feit dat deze bepaling later niet in het bestek werd opgenomen, betreft een grove

nalatigheid van de gemeente, en druist in tegen haar eerdere communicatie naar haar
bewoners en haar verenigingen toe.

De bewoners zijn er m.a.w. van bij aanvang te goeder trouw vanuit gegaan dat de
polyvalente dorpszaal hoe dan ook niet in de pastorijtuin zou worden voorzien.

Van bij de start van het project tot aan de bekendmaking van de gunning aan GROEP

VAN ROEY werd er door de gemeente met de bewoners en verenigingen geen overleg
meer ingericht.

Wel werd een zogenaamde PPS-werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van
de verschillende politieke fracties en de administratie, maar deze werkgroep mocht de
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informatie die besproken werd tijdens vergaderingen op geen enkele manier naar buiten
brengen of afstemmen tijdens de periode van het gunningsproces.
5.
Er waren effectief een hele reeks alternatieve locaties voorhanden waar de oprichting van
de dorpszaal ook kon worden voorzien.
-

Villa Markey (zie infra)

-

Site Watermolen

-

Zaal Sint-Maarten (renovatie)

-

Oud gemeentehuis

De

Site Dorpsplein
gemeente

heeft

voorafgaand

echter

geen

onderzoek

uitgevoerd

naar

de

maatschappelijke aanvaardbaarheid van de sites. Zij heeft de kandidaat-inschrijvers op het
PPS-project daarentegen volledig vrijgelaten in de keuze van de inplanting van de
dorpszaal.

Hierbij dient vermeld te worden dat de site Markey niet opgenomen was in het eerste
bestek

als

potentiële

locatie

gemeenteraad van 19 juni 2012).

(lastenboek

kandidaatstelling,

goedgekeurd

op

de

Villa Markey was eigendom van mevrouw Markey die haar perceel bij haar overlijden
heeft geschonken aan de gemeente. In haar testament had weduwe Markey letterlijk
opgenomen dat haar woning een ontmoetingsplaats voor kunstenaars moest blijven.

De gemeente zelf heeft deze wens via notaris Laenens laten interpreteren als het ‘geven
van een culturele invulling’.

(zie Bijlage 3, testament en toelichting)
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Villa Markey is een ideale locatie om de
gewenste

polyvalente

dorpszaal

te

voorzien. Links naast de villa is voldoende
ruimte om de dorpszaal op te richten:

Villa Markey is eveneens in het dorpscentrum van Halle

gelegen, echter op een locatie waar op een veilige manier
kan worden geleverd, waar mensen op een veilige manier
kunnen uitstappen, waar voldoende parkeerplaats is en
verder kan voorzien worden, … :

Ten tijde van het eerste bestek was de site nog geen eigendom van de gemeente (de
erfenis ‘Markey” werd pas aanvaard op de gemeenteraad van 27 augustus 2013).

Op basis van dit eerste bestek hebben de inschrijvers zich nochtans wel een basisbeeld
gevormd van de opdracht, en de hoofdlijnen van hun eerste visie geformuleerd.

In het tweede bestek (lastvoorwaarden PPS-bestek, goedgekeurd op de gemeenteraad

van 21 april 2015) werd de site Markey wel terloops toegevoegd in de bijlagen doch
zonder enige commentaar, toegevoegd aan de site “Kerkhof, De Blokskens” met als

vermelding in de bijlage : “woning”, die een culturele invulling moet krijgen, doch geenszins
als een door de aannemers expliciet te bekijken nieuwe mogelijkheid (in tegenstelling tot
bv. de site Watermolen, ook na 2013 verworven, waarvoor wel extra aandacht werd
gevraagd i.v.m. de school).

Het is te begrijpen dat de inschrijvers verder gewerkt hebben op basis van hun eerste

visie, waarop ze trouwens als kandidaten geselecteerd werden. Een deel van de eindscore
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kon immers behaald worden met de initiële visie; als een indiener deze gaandeweg had
aangepast (tussen offerte 1 en 2) door één van de fundamentele functies elders te

plaatsen, had hem dat mogelijk aangewreven kunnen worden en had dit nadelig kunnen
wegen in de eindbeoordeling.

De gemeente Zoersel is van oordeel dat zij een “objectieve” afweging heeft gemaakt
waaruit zou blijken dat de pastorijtuin als de locatie voor de bouw van de zaal zou
moeten worden weerhouden.
Dit is niet correct.
Ter gelegenheid van de gemeenteraad van 21/11/2017 heeft VZW OVERHAL een

gedetailleerde kritische analyse voorgelegd waaruit duidelijk bleek dat de zogenaamde
“objectieve” afweging van de gemeente minstens op 10 punten niet klopte.

(zie Bijlage 5, kritische analyse VZW OVERHAL + extract notulen gemeenteraad
Zoersel)

Nooit mochten wij op deze analyse enige inhoudelijke reactie ontvangen.
Nochtans, indien men de zogenaamde “objectieve” analyse van het gemeentebestuur
correct invult, komt de site Pastorij helemaal niet als beste locatie uit de vergelijking.

Bovendien argumenteert de gemeente Zoersel dat zij opteert voor de oprichting van de
dorpszaal in de pastorijtuin omdat zij een dorpszaal prefereert in de dorpskern.
Nochtans zijn alle alternatieve locaties, behalve site Watermolen, in de dorpskern gelegen.
Dit mag blijken uit de eigen vergelijking van de gemeente zoals opgetekend in haar
notulen.
Bij villa Markey wordt misschien niet onmiddellijk verwezen naar het feit dat zij in de
dorpskern is gelegen maar de werkelijkheid bestaat erin dat deze site is gelegen vlak
achter de pastorij (op nog geen 150 meter).
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6.
Een objectieve vergelijking van het thans voorliggende voorstel voor een nieuwbouw met
een zuivere renovatie van de bestaande zaal Sint-Maarten is, noch op technisch vlak
noch op economisch vlak, ooit gemaakt. Een kwaliteitsvolle renovatie, naar standaarden
van vandaag, zal – gegeven de informatie waarover we thans beschikken – voor een
fractie van de momenteel voorziene kost kunnen gebeuren, en kan op een grote
maatschappelijke aanvaardbaarheid in de dorpskern rekenen.
8.
Ook de Provinciaal Omgevingsambtenaar onderstreepte terecht het belang van een
afdoende en diepgaande beoordeling van de locatiekeuze (pagina 16 Advies POA):

“Uit voorgaande blijkt dat er heel wat onduidelijkheden in de aanvraag zitten. Deze
dienen uitgeklaard te worden alvorens afdoende beoordeeld kan worden of een functie
op deze locatie aanvaard kan worden. Enkel verwijzen naar het PPS traject en de
keuze voor het locatievoorstel van de weerhouden kandidaat-inschrijver, is onvoldoende
qua motivatie voor de inplanting van deze functie.”
9.
Dit punt betreft werkelijk de kern van het bezwaar dat door OVERHAL VZW, namens en
gesteund door 550 medeburgers, wordt aangereikt: de keuze van deze locatie, met name
de pastorijtuin, is niet aanvaardbaar voor het voorgestelde project.
Erger nog, als men op de detailbezwaren, die verder worden ontwikkeld, een degelijk
antwoord probeert te geven, zal dit de impact van het project alleen erger maken: een
grotere footprint (als een zaal gebouwd wordt die voldoet aan de noden), meer groen dat
verdwijnt (bv voor de realisatie van de nodige parkeerplaatsen, laad- en loszone,…), globaal
een grotere visuele impact op het unieke dorpszicht…. Bovendien blijven de specifieke
locatie-gebonden problemen – zelfs met een aangepaste zaal – bestaan als men de locatie
zou behouden (waterhuishouding, afstand tot de omwonenden,…).
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IV.

PROCEDURELE BEMERKINGEN

IV.1.

NOG STEEDS ONVOLLEDIGE EN/OF FOUTIEVE INFORMATIE

9.
Via de raadsman van de gemeente konden wij op de dag van de hoorzitting een afschrift
bekomen van de Toelichtingsnota m.b.t. de bijkomend geplande Omgevingswerken.
Tot op vandaag ontbreekt deze Toelichtingsnota nog steeds in het gewijzigde dossier op
het Omgevingsloket.
De Toelichtingsnota is nochtans een essentieel onderdeel voor de burger om zich een
beeld te kunnen vormen van de wijzigingen die ten opzichte van het originele openbaar
onderzoek worden voorzien.
Het ontbreken ervan betreft een grove tekortkoming in het dossier ten gevolge waarvan
de burger zijn/haar rechten van verdediging niet kan uitoefenen.
Immers in zowel de aangetekende brieven die de mensen ontvingen, als op de
aanplakborden, als op de website van de gemeente wordt gesteld dat alle informatie kan
ingekeken worden “bij onze gemeentelijke dienst omgeving in het administratief centrum

Zoersel (Handelslei 167) of via het omgevingsloket” (eigen onderstreping), wat expliciet
betekent dat minstens de essentiële informatie op beide plaatsen moet te vinden zijn.
Niettegenstaande onze mondelinge en schriftelijke (e-mail) verzoeken om een volledig
dossier ter beschikking van de burger te stellen, werd deze essentiële nieuwe informatie
(minstens bestaande uit de Toelichtingsnota over de Omgevingsinrichting, fundamentele
motivatie van het nieuw Openbaar Onderzoek)

niet toegevoegd (ook niet toen bv. de

foute Toelichtingsnota werd verwijderd, wat blijkbaar wel kon – zie infra).
Dit is een essentieel tekort, die de nietigheid van de gevoerde procedure meebrengt.
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Ook in de originele procedure hadden we reeds op de onvolledigheid van het
omgevingsloket gewezen (zie Bijlage 1 “LACUNE 10: De informatie via het omgevingsloket
is onvoldoende”)
10.
Op het Omgevingsloket bevonden zich op datum van 23 september 2019 twee
documenten:
-

16031_04 Toelichtingsnota BA-aangepast (1).pdf

-

16031_04 Toelichtingsnota BA.pdf

Prima facie bleken deze documenten identiek.
Echter treden er toch bepaalde verschillen op tussen beide documenten, hetgeen
aanleiding kan geven tot dubieuze situaties.
Het “aangepast” document kwam overeen met het document van het originele openbaar
onderzoek.
Het andere document was dus fout, en werd op 26 of 27 september verwijderd, na onze
bemerking terzake aan de gemeentelijke diensten.
Dit is een belangrijk tekort, dat de geldigheid – en minstens het aanvangsmoment - van
het gevoerde openbaar onderzoek in vraag stelt.
11.
De documenten “Archeologie”, te consulteren in het administratief centrum Zoersel, droegen
een verkeerde plaatsverwijzing (met name “Driesstraat in Zoersel”, onbestaande); dit werd
op 26 september gecorrigeerd, opnieuw na onze bemerking terzake.
Dit is een materieel tekort, dat de geldigheid – en minstens het aanvangsmoment - van
het gevoerde openbaar onderzoek in vraag stelt.
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De Archeologienota lijkt overigens niet gebaseerd op de actuele plannen: zo wordt onder
de parking naast de kerk gesteld dat de grond tot 60 cm diep wordt beroerd, terwijl er
een infiltratiebuis wordt geplaatst die dieper ligt; wat betreft de zaal wordt gesteld dat de
grond tot 3.10 m diep wordt beroerd, terwijl er een septische put wordt geplaatst die
dieper ligt.
14.
Op het plan “Onderbouw” wordt expliciet vermeld :

“De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de pastorij met daartoe horende
polyvalente zaal & de toegang tot dit gebouw behoort niet tot dit dossier.”
Terwijl het net de bedoeling is om bij de beoordeling uit te gaan van het geheel (zaal +
omgeving)!

IV.2. GEBREK AAN VERMELDING VAN DE BETROKKEN KADASTRALE PERCELEN
15.
In de bekendmakingsdocumenten voor de omgevingsvergunningsaanvraag worden de
kadastrale percelen afdeling 2 sectie C nrs 529B en 531C vermeld. Het betreft de pastorij
zelf en een deel van de pastorijtuin.
De thans bijkomend aangevraagde werken betreffen echter eveneens de percelen met
nummers 532B, 530G en 526B van genoemde afdeling en sectie (oostelijk deel van de
pastorijtuin, parking aan de kerk, deel van Halle-Dorp).
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Dit is een belangrijk tekort, dat de geldigheid van de gevoerde procedure in vraag stelt.
Ten overvloede herhalen we dat ook op pagina 5 van de Toelichtingsnota BA, voorgelegd
in het originele aanvraagdossier, onjuiste en onvolledige perceelnummers vermeld stonden,
waar wij in ons origineel bezwaar hebben op gewezen. (zie Bijlage 1, LACUNE 2: De
perceelgegevens, vermeld in de Toelichtingsnota BA, zijn onjuist en onvolledig.)

IV.3 ONTBREKEN VAN ADVIES VAN DE GECORO OVER DE TOEGEVOEGDE
ELEMENTEN IN DE AANVRAAG
16.
De GECORO heeft op 12 december 2018 het toen voorliggende project besproken, en
geconcludeerd:

“Het ontbreekt de aanvraag eveneens een beeld van de totale ontwikkeling van de site,
wat toch belangrijk is bij de beoordeling van een aanvraag. Zo ontbreekt een
omgevingsplan, dat meer duidelijkheid moet geven over het aandeel verhardingen (o.a.
toegang voor leveranciers), voorziene parkeerplaatsen, verlies aan groen, … .
Het maakt een beoordeling over de totaliteit van de site moeilijk.”
Niettegenstaande een advies van de GECORO niet bindend is, diende de gemeente
Zoersel wel te motiveren waarom zij meende niet te moeten ingaan op de door de
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GECORO aangehaalde punten. Bij het toekennen van de originele vergunning heeft zij
dit echter niet gedaan.
Nu heeft zij, in de loop van de beroepsprocedure, toch geoordeeld deze toevoeging te
moeten doen. In principe dient de GECORO thans de mogelijkheid te krijgen haar advies
uit te brengen over de nu voorgestelde gewijzigde omgevingsvergunningsaanvraag.
Dit advies werd niet gevraagd, hetgeen kan worden aanzien als een ernstig tekort in het
dossier, dat de geldigheid – en minstens de timing - van de gevoerde procedure in vraag
stelt.

IV.4 ONTBREKENDE ESSENTIËLE ELEMENTEN
17.
De aanvrager heeft aan haar aanvraag toevoegingen aangebracht in verband met een
aantal punten, maar blijft in gebreke om de noodzakelijke toelichting te verschaffen m.b.t.
een aantal belangrijke elementen.
Voor de goede orde hernemen we wat terzake reeds in ons eerste bezwaarschrift werd
vermeld:
1. De exploitatie-randvoorwaarden worden niet beschreven.
18.
In de omgevingsvergunning wordt een totaalbeoordeling gemaakt, niet alleen van het
bouwen maar ook het exploiteren van de voorgestelde infrastructuur.
Dit is de bedoeling van het Decreet betreffende de Omgevingsvergunning. Het volstaat
hier

de

toelichting

te

lezen

bij

het

Ontwerp

van

decreet

betreffende

de

omgevingsvergunning (Vlaams Parlement, stuk 2334 (2013-2014) – Nr. 1, ingediend op 23
december 2013):
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“3.1.2. Integrale beoordeling.
Geïntegreerde vergunningverlening laat een volwaardige geïntegreerde beoordeling
toe van zowel de milieutechnische als de stedenbouwkundige aspecten verbonden
aan de realisatie van een project. Zaken die inhoudelijk samenhangen in hun geheel
bekijken is efficiënter en leidt tot betere beslissingen en kwalitatief betere
vergunningen dan aparte besluitvormingsprocessen.”
Conform het dossier betreft de aanvraag een inrichting die door VLAREM beschouwd
wordt als een “ingedeelde inrichting”, in het bijzonder een ontspanningsinrichting, waarbij
wordt vooropgesteld dat het geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min nooit zal worden
overschreden, en dat het bijgevolg zou volstaan te melden dat de dorpszaal conform
VLAREM een klasse 3 betreft.
Deze summiere beschrijving voldoet evenwel niet om de impact te kunnen beoordelen:
hoeveel personen zullen aanwezig zijn, welk soort activiteiten kan er doorgaan, met welke
frequentie,… Men kan zich overigens afvragen op basis van welke elementen men in dit
dossier tot de “vooropgestelde” grens van 95 dB(A)LAeq,15min is gekomen, zonder een
concrete beschrijving van de activiteiten.
Het ontbreken van de beschrijving van de exploitatie-randvoorwaarden van de zaal is een
fundamenteel tekort, dat de nietigheid van de gevoerde procedure veroorzaakt.
(zie Bijlage 1, “LACUNE 5: De exploitatie-randvoorwaarden worden niet beschreven” en
“BEZWAAR 4a. De onduidelijkheid over het toekomstige gebruik houdt een risico op
omgevingshinder in”)

2. Het SOLARISE-project wordt niet gedocumenteerd.
19.
Een belangrijk onderdeel van het project (volgens toelichting op de gemeenteraad van 26
juni 2018 bedraagt dit 25% van de kostprijs, subsidies inbegrepen) is een aangemeld
“innovatief energiesysteem”, genaamd SOLARISE. Er wordt evenwel geen enkele
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informatie

hieromtrent

gegeven

(er

is

alleen

een

aanduiding

“zone

voor

warmtecaptatiesysteem” terug te vinden op de plannen van de ondergrondse structuren),
zodat de milieu-impact niet in te schatten is.
Bovendien zullen belangrijke onderdelen van het energiesysteem reeds in de eerste fase
van de thans aangevraagde bouwwerken moeten voorzien worden: op de plannen staat
een zone ONDER de vloer van de nieuw te bouwen zaal aangeduid als “zone voor
warmtecaptatiesysteem”;

hier

zouden

volgens

onze

inlichtingen

ondergrondse

bufferreservoirs voor ijswater moeten komen… onmogelijk te bouwen als de zaal er staat!
We kunnen alleen voorlopig, op basis van niet gedocumenteerde informaties, onze
bekommernis uitspreken: “ondergrondse ijswateropslag”, “warmtepomp met vermogen van
meer dan 5 kW”,….
Het ontbreken van de toelichting omtrent het SOLARISE-project is een ernstig tekort, dat
de beoordeling van het project bemoeilijkt.
Indien zou blijken dat de gekozen technologie het indienen van een aanvraag tot
omgevingsvergunning zou vereisen, is het ontbreken daarvan in de huidige aanvraag een
fundamenteel tekort, dat de nietigheid van de gevoerde procedure veroorzaakt.
(zie Bijlage 1, “LACUNE 8: Het SOLARISE-project wordt niet gedocumenteerd”, “LACUNE
9: De gebruikte technieken worden niet toegelicht” en “BEZWAAR 10d. Verstoring van het
thermisch evenwicht in de exploitatiefase”, waarop in het kader van de originele procedure
niet werd geantwoord door de gemeente).
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V.

ARGUMENTATIE TEN GRONDE

V.I.

WATERTOETS

V.I.1. Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft
20.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht
(zie Bijlage 1, “LACUNE 7: Er worden geen maatregelen voorzien ter voorkoming van
(milieu)schade bij bemaling”, “BEZWAAR 10b. De verlaging van het grondwaterniveau in
de bouwfase betekent een extra risico voor het bomenbestand” en “BEZWAAR 10c.
Vermindering van de regenwaterinfiltratie bedreigt de bomen in exploitatiefase”.)
V.I.2. Omgevingsvergunning
21.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 36/43 het volgende gesteld :
“Een deel van het projectgebied is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig.

De

mogelijke effecten van de bouw van de polyvalente dorpszaal op het watersysteem zijn
vooral te verwachten in functie van de infiltratie van het hemelwater in de bodem.

De

onderkeldering en de bouw van de zaal veroorzaken een toename van de hoeveelheid
verharde oppervlakte, met als gevolg een beperking van de infiltratie. Als milderende
maatregel geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater, die van toepassing is.
Als bijkomende maatregel moet worden bekeken of de installatie van infiltratieputten
mogelijk is om voldoende regenwater te laten infiltreren op eigen terrein.”
(eigen onderlijning)
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V.I.3. Origineel bezwaar
22.
Op basis van de plannen en de erkende rekentools werd aangetoond dat de berekende
hemelwaterput/infiltratievoorziening te klein was, voornamelijk omdat het eigen verbruik te
optimistisch werd ingeschat, met alle gevolgen van dien op de berekening van de
infiltratievoorzieningen.
V.I.4. Reactie gemeente op ons bezwaar
23.
De gemeente reageerde hierop in eerste instantie met een verwijzing naar een goedkeuring
door PIDPA, naar de RWA-aansluiting, en besloot (zie bvb. p. 13/43 OMV) :
“Verder kan worden bekeken of de installatie van infiltratieputten mogelijk is om voldoende
regenwater te laten infiltreren op eigen terrein.”
V.I.5. De redenering van de gemeente klopt niet
24.
We toonden aan dat dit antwoord niet correct was, ja dat er zelfs een tegenstrijdigheid
was tussen het antwoord (“er kan een infiltratieput voorzien worden”) en de voorgelegde
plannen (waar reeds een infiltratieput staat, evenwel onvoldoende groot).
In het beroepsdossier werd op dit punt overigens vastgesteld dat de Provinciale Dienst
Waterbeleid diende geconsulteerd te worden; na onderzoek gaf deze dienst aan dat er –
zoals in ons eerste bezwaar aangegeven – een foute oppervlakte in mindering was
gebracht bij de berekening van de infiltratievoorzieningen.
Deze

vaststellingen

worden

ook

bevestigd

in

het

verslag

van de

Provinciaal

Omgevingsambtenaar, waarin het advies van de PDW is opgenomen (pagina 9):
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“
•

Er mag slechts een oppervlakte van 119.82m² in mindering gebracht worden
voor de dimensionering van de infiltratievoorziening, tenzij een hogere bezetting
kan gegarandeerd worden.

•

De infiltratievoorziening moet bijgevolg een minimaal infiltratievolume van
11.325L en een minimaal infiltratieoppervlakte van 18.12m².

•

De infiltratievoorziening moet boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
voorzien worden.”

Verder stelt dit verslag:

“Er dient te worden opgemerkt over dit advies dat de provinciale dienst Waterbeleid
enkel rekening houdt met een bezetting van 190 personen (hoewel de zaal een grotere
capaciteit heeft) en dat er geen rekening gehouden wordt met de toekomstige inrichting
van het terrein voor parkings, fietsenstallingen e.d.”
En tenslotte lezen we:

“Gelet op de hoge grondwaterstand is het evenmin opportuun om hier een dergelijke
grote onderkeldering te voorzien. De impact van de grondbemaling die nodig zal zijn
voor deze kelder is niet of nauwelijks onderzocht. In overstromingsgevoelig gebied kan
dit wel degelijk een negatieve impact hebben. Hierover spreekt de provinciale dienst
Waterbeleid zich niet uit. Voor de grondbemaling zal sowieso nog een melding gedaan
moeten worden.”
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V.I.6. Aan de nieuwe aanvraag toegevoegde nota Watertoets : nieuwe bezwaren
25.
In de nieuwe aanvraag wordt in antwoord daarop door de aanvrager een addendum aan
de Watertoets en een aangepast plan toegevoegd.
Deze bijkomende info geeft o.i. aanleiding tot volgende bezwaren tegen de nieuwe
aanvraag:
1. Er wordt door de aanvrager een nieuwe infiltratievoorziening voorgesteld. Deze bestaat
uit een infiltratiebuis van diameter 70 cm, die onder de parking naast de kerk en onder
de ceremonieweg wordt aangelegd. Het is niet duidelijk of de eerder voorziene infiltratieput
(originele aanvraag) daarbij behouden blijft. Het originele plan is niet gewijzigd (dus zou
men veronderstellen dat de infiltratieput blijft), uit de tekst en de berekeningen blijkt dit
echter niet het geval te zijn.
Overigens merken we hierbij op dat er een discrepantie zit tussen deze informatie en de
informatie in de archeologienota.
Immers wordt in deze laatste nota gesteld dat de beroering van de grond niet dieper gaat
dan 60 cm.
Indien een infiltratiebuis van 70 cm diameter geplaatst wordt – onder de goot op niveau
van de straatstenen – wordt de grond tot minstens 120 à 150 cm omgewoeld over heel
de lengte van de parking naast de kerk!
2. De beschrijving en de berekening van de voorziening bevat echter belangrijke
tegenstrijdigheden, die een beoordeling onmogelijk maken; in het Addendum Watertoets
lezen we:
- als totale oppervlakte van de verharde grondoppervlakten staat 860 m² aangegeven
(vraag 17), waar in de Toelichtingsnota bij de Omgevingswerken van de Architect de
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exacte waarde van 1116 m² wordt aangegeven (pagina 15; punt 5.1), met de bijhorende
berekening;
- de voor de berekening in mindering te brengen oppervlakte wordt door de aanvrager
als 231 m² opgegeven (vraag 25); door de provinciale diensten werd aangegeven dat dit
maximaal

119.82

m²

mag

zijn

(pagina

9

van

het

Verslag

van

de

Provinciale

Omgevingsambtenaar);
- er wordt in het Addendum Watertoets een benodigd buffervolume van 36.225 liter
berekend (punt 27), en een effectief geïnstalleerd buffervolume van 44.500 liter (punt 28)
– een ruime reserve, schijnbaar - terwijl in de Toelichtingsnota bij de Omgevingswerken
van de Architect deze waarden als respectievelijk een benodigd buffervolume van 42.625
liter en een effectief geïnstalleerd buffervolume van 46.158 liter wordt aangegeven – dus
quasi geen reserve! Bovendien stelt zich de vraag of het échte buffervolume nu 44.500
liter of 46.158 liter is, en of het effectieve buffervolume niet te klein wordt als voor de
berekening van de toegelaten vermindering met 119.82 m² in plaats van met de
gehanteerde 231 m² gerekend wordt. Men blijft het advies van de provinciale diensten
negeren.
3. Tenslotte kan vastgesteld worden op het plan dat de infiltratievoorziening zich bevindt
aan de noordzijde van de kelder, en – indien de origineel voorziene infiltratieput niet zou
worden behouden – nu zelfs nog meer opgeschoven wordt van de tuin weg, richting
parking langs de kerk en ceremonieweg. De meeste bomen staan in de zuidelijke sectie
van de tuin. Het geïnfiltreerde water moet dus nog zijn weg zoeken rond de kerk en de
kelder om de bomenzone te bereiken.
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V.II.

MOBILITEITSEFFECTEN

V.II.1. Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft
26.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht
(zie Bijlage 1 “BEZWAAR 5. De toegang tot de dorpszaal geeft rechtstreeks uit op de

hoofdbaan, dit betekent een verkeersveiligheidsrisico”, “BEZWAAR 6. Er is onvoldoende

parkeermogelijkheid”, “BEZWAAR 7. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor mindervaliden”
en “BEZWAAR 8. Er zijn onvoldoende fietsenparkings”).

V.II.2. De Omgevingsvergunning
27.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 37/43 het volgende gesteld :
De gemeente Zoersel liet in het najaar van 2017 een mobiliteits- en parkeerstudie uitvoeren

door Anteagroup, in het kader van de PPS-projecten in Halle-Zoersel. De studie omvat
reeds uitgevoerde/goedgekeurde alsook geplande projecten. Het blijft de ambitie van de
gemeente om de nieuwe dorpszaal en de gerenoveerde pastorij voldoende zichtbaar te

maken en te integreren binnen de omgeving. Tegelijk wordt er geïnvesteerd in de
uitbreiding van het bestaande netwerk van trage wegen.

De studie besluit dat er ten gevolge van de projecten geen significante effecten inzake

verkeersgeneratie te verwachten zijn. De bijdrage aan verkeersintensiteiten in de drukste

maatgevende spitsuren blijft erg beperkt. De nieuwe ontwikkeling van de dorpszaal wordt
hier steeds gekaderd in de ruimere effecten van alle PPS-projecten die lopende zijn in
Halle-Zoersel. Voor de polyvalente functies van de dorpszaal zijn geen kencijfers

voorhanden. Daarom werd beroep gedaan op observaties en een beredeneerde aanname
voor het bepalen van de verkeersgeneratie.

De dagverdeling is sterk gerelateerd aan het type activiteit dat er plaatsvindt, en zal
daardoor ook variëren. Algemeen kan worden aangenomen dat deze verkeersgeneratie
buiten de traditionele piekuren valt.
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Specifiek wordt er voor de dorpszaal geen parkeeroverdruk verwacht. Het aantal

parkeerplaatsen aan de dorpszaal zelf blijft beperkt, maar er zijn voldoende alternatieve
parkeerplaatsen voorhanden binnen een aanvaardbare wandelafstand van 500m.

De bestaande fietsenberging op het plein voor de kerk kan mee ingezet worden als
fietsenberging voor bezoekers van de dorpszaal.

Op p. 37/43 onderaan de bestreden omgevingsvergunning wordt vervolgd:
- de mobiliteitsimpact

Voorafgaand aan de aanvraag werd door Anteagroup een mobiliteits- en parkeerstudie
uitgevoerd. De studie heeft niet enkel betrekking op de geplande bouw van een polyvalente

dorpszaal maar op alle geplande ontwikkelingen in het kader van het PPS-project Halle.
De studie heeft als conclusie dat er geen significante effecten worden verwacht inzake
parkeerdruk, verkeersdrukte en –veiligheid. De studie geeft wel een aantal aanbevelingen

om de verkeerssituatie in Halle-Dorp te verbeteren maar die staan los van de reeds
gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.

Specifiek voor de dorpszaal geldt dat er voldoende ruimte is op het perceel zelf om
leveringen op een veilige manier te laten verlopen. Voor bezoekers met de wagen worden

o.m. parkeerplaatsen voorzien langs de Vogelzang van waaruit ze via een voetpad – en
dus zonder passage langs Halle-Dorp – toegang krijgen tot de dorpszaal. De aanleg van
de parkeerplaatsen maakt deel uit van een nog aan te vragen vergunning voor de

omgevingsaanleg. De parkeerplaatsen kunnen aangelegd worden in waterdoorlatende
materialen (bijvoorbeeld grasdals of dolomiet) en geïntegreerd worden binnen het groene
kader van de pastorijtuin.

V.II.3. Verkeersonveilige situatie: één in/uitrit die uitkomt op de hoofdbaan
28.
De gemeente Zoersel verschuilt zich zonder meer achter een advies van ANTEAGROUP
(zie bvb. p. 37/43 OMV) :

“De gemeente Zoersel liet in het najaar van 2017 een mobiliteits- en parkeerstudie

uitvoeren door Anteagroup, in het kader van de PPS-projecten in Halle-Zoersel. De studie
omvat reeds uitgevoerde/goedgekeurde alsook geplande projecten.”
(advies ANTEAGROUP, zie Bijlage 7)
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Dit klopt uiteraard niet.
Het staat immers vast dat er nog geen sprake is van enige concrete inplanting noch
omgevingsinrichting zodat ANTEA er bezwaarlijk rekening mee heeft kunnen houden.

Meer nog, de VZW OVERHAL had expliciet aan de gemeente gevraagd om ANTEA met
het oog op het verlenen van advies in te lichten over de aanwezigheid van ALLE
alternatieve locaties.

Dit is NOOIT gebeurd.
Het advies van ANTEA dateert overigens van 2017 terwijl de plannen door de gemeente
in oktober 2018 aangepast zijn geworden.

Sinds oktober 2018 liggen m.a.w. aangepaste plannen voor terwijl de mobiliteitsstudie van
ANTEA nog dateert uit 2017 zodat zij bezwaarlijk met volledige kennis van zaken heeft
kunnen adviseren.
29.
De kern van de bezwaren zoals ingediend door de bewoners, bestaat erin dat alle
bewegingen, het leveren van goederen met lichte vrachtwagens (bv toneeldecors, catering),
de aankomst van een trouwstoet, de toegang voor mensen met een beperkte mobiliteit,…
allemaal moeten gebeuren langs de énige toegang, dewelke uitkomt op de hoofdbaan.

Er is geen laad- of loszone voorzien.
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Mensen die ouderen of mensen met een beperking willen laten uitstappen, moeten in- én
uitrijden langs de énige toegang die uitgeeft op de hoofdbaan.
Er is geen “kiss & ride”-zone voorzien.
Ook voetgangers en fietsers komen langs die in/uitgang naar binnen of buiten.

Elke bijkomende ingang zal ten koste gaan van de groene tuin zelf (vb. langs de
Kerkhofweg) of van te voorziene parkeerplaatsen.

We vinden een overduidelijke bevestiging van deze zorg terug in het verslag van de
Provinciaal Omgevingsambtenaar, met name op pagina 18 :

“De

beroepers

stellen

bovendien

terecht

de

vraag

hoe

de

ontsluiting

en

parkeergelegenheid voor leveranciers, performers en catering e.d. zal voorzien worden.
Dit maakt evengoed onlosmakelijk deel uit van de hier gevraagde functie en kan

momenteel niet ingeschat worden. De hinder voor de omgeving kan niet ingeschat
worden.”
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V.II.4. Onvoldoende parkeergelegenheid
30.
Wederom verschuilt de gemeente Zoersel zich ook wat dit aspect betreft zonder meer
achter een advies van Anteagroup (p. 37/43 OMV):

“Voor de polyvalente functies van de dorpszaal zijn geen kencijfers voorhanden. Daarom
werd beroep gedaan op observaties en een beredeneerde aanname voor het bepalen
van de verkeersgeneratie.”

Antea heeft zich daarentegen moeten beroepen op “observaties” ter gelegenheid van een

toneelvoorstelling in de huidige parochiezaal, en op een “beredeneerde aanname” van de
verkeersgeneratie (zie bvb. p. 7/43 OMV).
31.
Momenteel wordt de parochiezaal Sint-Maarten aangewend als polyvalente zaal voor o.m.
toneelvoorstellingen.

Uit de mobiliteitsstudie van Antea bleek dat bij toneelvoorstellingen in zaal Sint-Maarten :
-

de huidige parking aan zaal Sint-Maarten voor 140% (!) benut wordt

-

de omliggende straten vol geparkeerd staan

-

ook de parking aan de kerk volledig vol geparkeerd staat

In de originele plannen van de gemeente waren geen bijkomende parkeerplaatsen
voorzien.

Nochtans zijn de actueel beschikbare plaatsen aan de kerk (ten westen van de geplande

nieuwe zaal) en aan het kerkhof (ten zuid-oosten van deze zaal) ruim onvoldoende om
de extra voertuigen voor een zaal met 190 zitplaatsen op te vangen. Van de parking aan
het Kerkhof is er grotendeels zelfs geen voetpad naar de ingang van de zaal.

De suggestie werd gegeven dat de parkeerplaatsen rondom de school zouden kunnen
worden aangewend, doch hierbij dient opgemerkt te worden dat:
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-

deze parkeerplaatsen ook al voorzien worden voor het parkeren ten behoeve van
de school (overdag) en bij activiteiten in de sportzaal (hoofdzakelijk ’s avonds); bij
samenvallende activiteiten is aldaar parkeren dus geen optie;

-

de wandelafstand 350 à 450 meter bedraagt vanaf deze parkeerplaatsen tot aan
de ingang van de zaal, wat zeker prohibitief is voor oudere gebruikers; deze

mensen zullen zich dus eventueel organiseren om voor de zaal te worden afgezet,
wat de mobiliteit niet ten goede komt

Resumerend is de huidige parkeersituatie (blauw) ten aanzien van de nieuwe dorpszaal

(rood) als volgt weer te geven (zonder de huidige parking aan de zaal Sint-Maarten, die
verdwijnt):

Dit is onvoldoende.
32.
De gemeente Zoersel argumenteert verder, opnieuw verwijzend naar het advies van Antea
(p. 7/43 OMV) :

“Bovendien is het huidige mobiliteitsbeleid er op gericht dat parkeerplaatsen niet per

definitie vlak voor de deur van een zaal moeten voorzien worden. Wandelafstanden tot
ca. 300 meter zijn in die zin zeker te verantwoorden én gangbaar. Dat maakt dat voor
de nieuwe dorpszaal naast de parkeerplaatsen die zullen worden voorzien in het eerste

deel van de Vogelzang o.m. de parking van het kerkhof, de school, het dorpsplein, voetbal
en Bremberg als alternatief kunnen gebruikt worden.”
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De gemeente verwijst naar mogelijke kopse parkeerplaatsen langsheen de Vogelzang, die
intussen in de nieuwe aanvraag zijn opgenomen.

Maar, indien deze zouden worden gerealiseerd, dient de haag van de pastorijtuin naar
achteren te worden verplaatst (anders kan er onmogelijk kops worden geparkeerd) en
verkleint opnieuw de pastorijtuin, wat uiteraard onaanvaardbaar is :

De pastorijtuin maakt deel uit van een waardevol en uniek dorpszicht en dient dan ook
behouden te blijven.
33.
De gemeente argumenteert verder dat wandelafstanden tot ca. 300 meter te verantwoorden
én gangbaar zijn.

Zoals aangetoond op bovenvermelde schets zijn de parkeerplaatsen rond de school
gelegen op 350 tot 450 meter. Hetzelfde geldt voor de door de gemeente geciteerde
parking aan de Bremberg.

De gemeente argumenteert voor wat betreft de mobiliteitseffecten in haar beslissing verder
het volgende: “Specifiek wordt er voor de dorpszaal geen parkeeroverdruk verwacht. Het
aantal parkeerplaatsen aan de dorpszaal zelf blijft beperkt, maar er zijn voldoende

alternatieve parkeerplaatsen voorhanden binnen een aanvaardbare wandelafstand van 500
m” (p. 37).

De gemeente meet dus zelf al met 2 maten om te bepalen wat een aanvaardbare
wandelafstand is: nu eens 300, dan weer 500 meter.
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34.
De gebruikers van de polyvalente dorpszaal zijn vaak oudere mensen (koffietafels,
voorstellingen

van

amateurtoneel,

...),

voor

wie

een

dergelijke

afstand

wél

een

onoverkomelijk probleem is. Voor deze mensen is evenmin voorzien in een veilige
“uitstapplek” voor de nieuwe dorpszaal waar bereidwillige chauffeurs hen kunnen laten
uitstappen.
35.
Een onvermijdelijk gevolg is dat alle parkeerplaatsen langsheen de hoofdbaan zullen

worden ingenomen bij feesten, en dit ten nadele van de bewoners, van de handelaars, …
In het bijzonder zal dit problematisch zijn voor de tegenover de zaal gevestigde apotheker,

die – wanneer deze apotheek van wacht is – toch moet kunnen beschikken over de

mogelijkheid dat klanten daar stationeren. Zieke mensen mogen niet het slachtoffer worden.
Het voorstel van de gemeente, (zie p. 33 van haar beslissing), m.n. “het invoeren van
een (beperkte) blauwe zone in Halle-Dorp kan beletten dat parkeerplaatsen permanent
worden ingenomen.” is in dit verband niet relevant, aangezien de wachtregeling vooral ’s
nachts en in het weekend van toepassing is.
36.
Tot slot dient opgemerkt dat in het advies van Antea het volgende wordt gesteld :

“De dagverdeling is sterk gerelateerd aan het type activiteit dat er plaatsvindt, en zal
daardoor ook variëren.”

M.a.w., Antea heeft zich in haar studie zelfs niet kunnen baseren op een specifieke
activiteit die in de dorpszaal zal plaatsvinden.

De mobiliteitsstudie van Antea betreft op dit punt niet meer dan giswerk en kan om die

reden geenszins in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van onderhavige
omgevingsvergunningsaanvraag.

Het verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar formuleert dit zeer precies (pagina
17):
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“Er wordt voor de mobiliteitsberekening in de studie uitgegaan van 190 bezoekers
(verplaatsingen in functie van artiesten, materieel, catering etc. worden niet in rekening
gebracht).

In de studie komt men tot de conclusie dat voor een dorpszaal met een zeer
uiteenlopend gebruik 71 parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Hoe dit getal bekomen werd
blijkt niet duidelijk uit de studie.

De studie reikt een aantal alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving aan. Op

maat van uitsluitend de voorliggende aanvraag is er geen mobiliteitsstudie voorhanden.”
(eigen onderstreping)
En verder (pagina 18):

“Bij een activiteit in de zaal zullen mensen steeds zoeken naar de meest nabijgelegen

parking. Concreet zal dit de voorliggende straat zijn. Dit zal de parkeerdruk in deze
straat op onaanvaardbare wijze doen stijgen.

Momenteel is er geen duidelijk beeld mogelijk op de mobiliteitsimpact van de functie.”

V.II.5. Bezwaren tegen de nieuwe aanvraag omtrent Mobiliteit
37.
In de nieuwe aanvraag is een luik Mobiliteit toegevoegd.
Echter wordt nog steeds geen mobiliteitsstudie op maat van uitsluitend de voorliggende
aanvraag aan het dossier gevoegd.

De nieuw aangebrachte informatie geeft o.i. overigens aanleiding tot ernstige bezwaren.
38.
Zo wordt er wordt aangegeven dat er extra parkeergelegenheid wordt gecreëerd ( zie
pagina 14 van de toelichtingsnota).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er foutieve informatie wordt aangeleverd.
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We lezen namelijk op pagina 13 van de Toelichtingsnota bij de thans aangevraagde
omgevingswerken:

“Figuur 9 Schema bestaande parkeerplaatsen (35pl + 1 mindervalide)”, dus 36
“Figuur 10 Schema nieuwe parkeerplaatsen (57pl + 4 mindervalide)”, dus 61

Wanneer men de plaatsen op de bijgevoegde tekeningen telt, blijkt dat de “+” in feite
betekent “waarin ingegrepen”!

Het getekende aantal plaatsen is 35 respectievelijk 57 !
Het aantal “extra” parkeerplaatsen is theoretisch, en in de praktijk komen er geen
plaatsen bij in het Dorp.

In hetzelfde PPS-project wordt immers binnen een straal van 150 meter van de pastorijsite
een woonproject in de Lindedreef gepland.

De momenteel aldaar beschikbare parking aan de bestaande zaal Sint-Maarten (15 + 1
mindervalideparking) wordt bij toneelvoorstellingen voor 140% benut (21 + 1, volgens

telling door Antea op p. 34). Deze parking verdwijnt echter wanneer het woonproject wordt

gerealiseerd (in de planning onmiddellijk na de realisatie van de Dorpszaal). De gemeente
neemt echter het verdwijnen van deze parkeerplaatsen op de site van de parochiezaal
niet mee in haar calculatie. Bovendien zal in de Lindedreef de parkeerdruk verhogen

aangezien er slechts 2 bezoekersparkeerplaatsen voorzien worden op het terrein van het
woonproject.

Verder laat de gemeente na om de bestaande groene bermen van de Vogelzang mee te

nemen in de bestaande parkeercapaciteit. Deze zone met een de-facto-capaciteit van 12
plaatsen, vlak naast de pastorijtuin, wordt zeer vaak ingenomen bij uitvaarten of huwelijken
in de kerk, en zelfs wanneer er activiteiten op het Dorpsplein plaatsvinden (zie foto’s).

Pagina 33

Om geen foutieve vergelijking te maken, geven we hieronder aan dat deze 12 de facto
parkeerplaatsen, indien ingericht als effectieve langsparkeerplaatsen, aanleiding kunnen

geven tot minstens 9 effectieve parkeerplaatsen, zonder de haag te moeten rooien en
tuinoppervlakte in te nemen. De eerste parkeerplaats westelijk van de weg, dichtst bij
Halle-Dorp, kan als mindervalidenparking ingericht worden (voldoende breedte).

Wanneer we voor de bestaande de-facto-capaciteit van 12 plaatsen aan de Vogelzang

effectief 9 langsparkeerplaatsen opnemen in de vergelijking, en ook het verlies aan

parkeerplaatsen op de site van de bestaande parochiezaal mee in de vergelijking zetten,
daalt het totaal aantal parkeerplaatsen met 3 !

Parking
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Langs Halle-Dorp, richting
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16
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11
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18
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0
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49
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Zandhoven

39.
Verder hebben we bezwaar tegen een aantal vermeldingen van de aanvrager op pagina
14 van de voormelde Toelichtingsnota :

➢ De verwijzing naar de mobiliteitsstudie van Antea is – zoals eerder gezegd - niet
correct, aangezien deze zich niet uitspreekt over de hier behandelde details van
de inrichting.
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➢ De parking aan de huidige zaal Sint-Maarten moet in de vergelijking mee
opgenomen worden (deze verdwijnt immers als gevolg van de voorgenomen

verplaatsing van de zaal). Bovendien worden in dat bouwproject onvoldoende
parkeerplaatsen voorzien op het terrein zelf zodat bezoekers van deze 24 extra
woningen hun wagen langs de straatkant moeten parkeren.

➢ De zone 30 is momenteel ter plaatse reeds van toepassing, en kan dus niet als

een “bijkomend argument” worden aangewend (zoals wordt gesuggereerd op pagina
5 van de nota). De zone 30 wordt echter niet gerespecteerd. Gemiddeld rijdt 85%
van de chauffeurs 45 kilometer per uur in een zone 30.

40.
Wat betreft de voorgelegde plannen “Nieuwe Toestand” merken we concreet op:
➢ De nieuwe parkeerplaatsen langs de Halle-Dorp (rijrichting naar Zandhoven) zijn –
volgens aanduiding op het grondplan - maar 2 meter breed, met inbegrip van de
betonstrook van 30 cm langs de baan. Dit is onaanvaardbaar! Ter vergelijking: de

bestaande langsparkeerplaatsen, rijrichting naar Ploeg Halle, zijn 2,40 m breed, en

daarnaast nog eens de 30 cm betonrand van de baan; op de snede AA’, waaruit
hierbij een uittreksel wordt gegeven, wordt zelfs slechts een breedte van 1.80

meter aangegeven (naast een voetpad van 1.65 meter)! Dit staat in schril contrast
met de zinsnede “De parkeerplaatsen werden ontworpen overeenkomstig de
normen.” op pagina 11 van de toelichtingsnota.
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➢ De Vogelzang voldoet als weg niet aan de normen om er kopse parkeerplaatsen

te voorzien. Waar een wegbreedte van 6 meter nodig is om vlot in- en uit- te
kunnen manoeuvreren (draaicirkel), is hier slechts 4,6 meter beschikbaar. In de

plannen die nu voorliggen, werden de parkeerplaatsen dieper getekend dan in een
vorige versie(s), maar dat lost het probleem niet op als wagens niet de volledige
diepte van de parkeerplaats gebruiken.

➢ De parkeerplaatsen in de Vogelzang komen bovendien tot zeer dicht bij de hoek
met

Halle-Dorp.

Het

is

momenteel

(zonder

het

manoeuvreren

aan

de

parkeerplaatsen) al bijzonder gevaarlijk op deze hoek. De verkeerssituatie wordt

hierdoor nog gevaarlijker. Bovendien voorziet men in de plannen een boom op de
hoek die de zichtbaarheid zo mogelijk nog slechter zal maken.

➢ De voorgestelde inrichting van de zone voor de kerk is niet doelmatig m.b.t.
ceremonies en diensten, door de inplanting van het centrale (overdekte) deel van
het fietsenrek (met 13 meter lange zitbank aan de oostzijde), dat de hele breedte
van de kerk neemt vlak voor de toegangsdeur; in de bestaande toestand bevindt

zich daar een klein pleintje, dat frequent gebruikt wordt (afrondend moment na
viering, bv huwelijk, communievieringen, verenigingsvieringen, enz).

➢ De verbindingsweg voor de kerk wordt getekend als een doorlopende weg voor

het (ook gemotoriseerd) verkeer, terwijl die verbinding thans “geknipt” is met een
paaltje (en enkel wordt opengesteld voor ceremoniewagens die naar het kerkhof
rijden); dit spoort niet met de eerder circulatieplannen ter plekke, en als er geen
paaltje komt wordt deze weg – gezien de geplande “knip in Halle-Velden” vast en
zeker een doorgangsweg!

➢ De voorgestelde bank (cfr supra) is ongelukkig geplaatst (zicht vlak tegen de

kerktoren aan), en bovendien onveilig als doorgaand verkeer zou toegelaten worden
langs de “ceremonieweg”.

➢ Het fietsenrek staat blijkbaar op een zone van 5 meter breed in porfier-steenslag:
dit is onhandig in gebruik (bv voor elektrische fietsen), niet te onderhouden
(bladeren, onkruid,…) en kleeft aan de voeten (bus, kerk); het dak is voorzien in

zwart “antraciet gecoat”, wat negatief is voor het zicht en voor de absorptie van
zonnewarmte.
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➢ Het slingerend getekend wandelpad langs de zuidzijde van de kerk en de zaal
sluit noch aan het begin, noch aan het einde logisch aan (aan de oostkant geen
voetpad, aan de westzijde midden tussen de kerk en de Kerkhofweg)

➢ Er is nog steeds geen zebrapad voorzien op Halle-Dorp, ondanks herhaalde vraag
(weliswaar niet verplicht in “zone 30”), wat de veiligheid – gezien het gebrek aan

respect voor de zone 30 en de meer dan 8000 voertuigbewegingen per dag
waarvan 12% vrachtverkeer – zeker ten goede zou komen.

➢ Er staat een boom IN het voetpad ter hoogte van de westzijde van de kerk! Het

voetpad verspringt daar nodeloos van as en versmalt tot 1.25 meter, vlak voor de
enige inrit van de parking naast de kerk. Van een onveilige situatie gesproken!

➢ Bushaltes: het is zeer te betwijfelen of er een akkoord van De Lijn is in verband
met de voorgestelde inrichting. De bushalte aan de kerk van Halle wordt immers
vaak gebruikt als “wachthalte”. Er komen immers maar weinig bussen door Halle
en om ervoor te zorgen dat mensen de bus niet missen als een bus te vroeg is,

blijft ze wachten aan de huidige ingesprongen halte aan de pastorij. Deze

ingesprongen bushalte verdwijnt in de plannen; een bus moet dus op de weg

wachten. Omdat de halte verplaatst wordt naar de AXA-bank, net achter een flauwe
bocht met slechte zichtbaarheid, gaat dit de veiligheid voor fietsers verminderen

die de bus via de straatkant moeten passeren (er is geen fietspad). Een analoog
probleem stelt zich voor fietsers aan de overzijde.

➢ Voor die fietsers is het ontwerp overigens ronduit dramatisch: op pagina 14 van

de Toelichtingsnota lezen we: “Hierdoor komt de fietsvoorziening op de rijweg in

de vorm van een fietssuggestiestrook” (eigen onderstreping). En dat op de
hoofdbaan door het dorp, met meer dan 8000 voertuigbewegingen per dag waarvan
12% vrachtverkeer!
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In het “Vademecum Fietsvoorzieningen” wordt rekening gehouden met de intensiteit
van gemotoriseerd verkeer en de effectieve verkeerssnelheid die 85% van de auto’s
op die plaats rijdt om te bepalen of een apart fietspad wenselijk is of niet.

Op basis van statistische gegevens is geweten dat gemiddeld 85% van de auto’s

45 km/uur rijdt in een “zone 30”. Er zijn (volgens de studie van Antea) meer dan
8000 voertuigbewegingen per dag in Halle-Dorp. Als we van deze gegevens

uitgaan, is “gebied 3” van toepassing op de concrete context van Halle-Dorp ter
hoogte van de pastorij, met als maatregel: “Fietspaden zijn altijd noodzakelijk: geen

uitzondering omwille van de hoge snelheden en intensiteiten”, zoals blijkt uit
onderstaande grafiek (Vademecum, Hoofdstuk 3 – Definiëring en Toepassingsgebied
Fietsvoorzieningen, versie 2017, pagina 23):

De huidige tendens qua verkeersintensiteit is sterk stijgend, zodat we naar de toekomst
toe zeker met een “gebied 3” rekening zullen moeten blijven houden.
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V.III.

DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

V.III.1.

DE FUNCTIONELE INPASBAARHEID

V.III.1.1.

Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft

41.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht

(zie Bijlage 1, “BEZWAAR 1. Een uniek dorpszicht verdwijnt” en “BEZWAAR 3. Er zijn
alternatieve locaties mogelijk, die beter integreren in het dorp”).

V.III.1.2.

De Omgevingsvergunning

42.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 37/43 het volgende gesteld :
- de functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft de renovatie van de bestaande pastorij en de nieuwbouw van een

polyvalente dorpszaal aan Halle-Dorp 32. Halle-Dorp is de hoofdstraat van Halle en vormt
samen met de Eikenlaan, Driesheide en Berkenlaan de verbinding tussen Schilde en
Zandhoven.

De

woontypologieën.

onmiddellijke

omgeving

wordt

gekenmerkt

door

verschillende

De te bouwen polyvalente dorpszaal wordt gebouwd ten bate van de

dorpsgemeenschap. Gemeenschapsvoorzieningen worden bij voorkeur ingeplant in de
dorpskern en is in Halle-Dorp dan ook ruimtelijk inpasbaar.
V.III.1.3.

Standpunt van VZW OVERHAL

43.
Wat

betreft

de

door

de

gemeente

voorgehouden

noodzaak

tot

inplanting

van

gemeenschapsvoorzieningen in de dorpskern kan worden opgemerkt dat de afstand van

de hoofdbaan van het dorp tot de site Markey of tot de bestaande site van de zaal Sint-
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Maarten van dezelfde grootteorde is als bijvoorbeeld de afstand van de hoofdbaan tot de
nieuwgebouwde school (toch ook een belangrijke gemeenschapsvoorziening).
Deze inplantingsplaatsen liggen allemaal in de dorpskern.
Bovendien blijft het vanuit het aspect van de verkeersveiligheid en vanuit planologisch
oogpunt beter om de toegang van een dorpszaal niet rechtsreeks op de hoofdbaan te
laten uitkomen (zie supra, mobiliteitseffecten).
44.
Zoals supra afdoende aangehaald, waren er een hele reeks alternatieve locaties

voorhanden waar de oprichting van de dorpszaal kon worden voorzien, locaties die wél
de instemming van de bewoners meedroegen.

De uitspraak van de gemeente dat “het aantal bezwaren niet te verwaarlozen is maar

zeker niet de mening weer geeft van de hele Halse leefgemeenschap ” is geenszins
aanvaardbaar.

Als meer dan 400 mensen zich in de fase van het eerste openbaar onderzoek hebben
laten kennen als tegenstanders van het project, is dit MEER dan significant als signaal

vanuit een kleine leefgemeenschap als Halle. Bovendien hebben op eerdere momenten

nog 300 andere mensen zich schriftelijk uitgesproken (in petities, open brieven, de vraag
tot agendering van een extra agendapunt op de gemeenteraad) tegen de plannen van de
Gemeente om een dorpszaal te bouwen in de historische tuin.
De dorpskern zelf telt amper 1.000 woningen.
De gemeente doet overigens volkomen ten onrechte voorkomen dat iedereen die geen
bezwaar heeft ingediend pro het project zou zijn.
Dit is uiteraard niet correct.
Er mag niet uit het oog worden verloren dat veel mensen van bij aanvang door de

gemeente misleid zijn geworden. We verwijzen o.m. naar de vergadering in oktober 2010,
alsmede overigens naar de latere communicatie, waarin door de gemeente Zoersel t.a.v.
de bewoners duidelijk het volgende werd gesteld :

“De pastorij en de tuin blijven behouden”
Pagina 40

Thans wordt een polyvalente zaal voorzien midden in woongebied, met alle daaraan
gerelateerde verkeers- en parkeerproblemen, alsmede problemen van geluidsoverlast,
e.d.m. vandien.
45.
De drie historische dorpscentra van Zoersel hebben elk een kerk en een pastorij. Halle

is echter het énige dorp waar een aansluitend geheel van pastorij, pastorijtuin en kerk
bestaat. In de wijde omgeving van de Voorkempen is een dergelijk mooi behouden geheel
zeer zeldzaam.

Het is een waardevol en kenmerkend dorpszicht, een “landmark” voor iedereen die Halle
binnenkomt langs de openbare weg.

De gemeente heeft in de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om historische zichten

te behouden, te herstellen en op te waarderen (de pastorijtuin in Zoersel-Dorp, de
zichtassen in het kasteelpark van Halle,….). In diezelfde filosofie is het noodzakelijk om
dit behoud ook in het dorpscentrum van Halle te voorzien.

Dit unieke dorpszicht wordt in onderstaande tekening van pastoor Jozef Bus, kunstenaar

en historicus, pastoor van Halle van 1943 – 1955, prachtig geïllustreerd (bron: Rijksarchief
Beveren).
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46.
In de beschrijving die opgenomen is in de Toelichtingsnota BA op pagina 7 wordt overigens
uitdrukkelijk gesteld :

“De bestaande pastorij is vastgesteld als erfgoed. Door zijn ligging langs de belangrijkste

invalsweg krijgt de pastorij en zijn omliggende tuin een belangrijke plaats in Halle-Zoersel.”
47.
Op dit punt laat het verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar geen twijfel bestaan
(pagina 16):

“Het project is niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
De overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld aan de hand

van de relevante aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele
inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid,
visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.”
(eigen onderstreping)
Met hierbij als voetnoot:

“In het bijzonder met inachtneming van volgende doelstellingen: De ruimtelijke ordening
is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt
ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige

generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften

van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het
leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze
manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.”
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V.III.2.

DE SCHAAL EN BOUWDICHTHEID

V.III.2.1.

Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft

48.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht
(zie Bijlage 1, “BEZWAAR 2. Een groen ankerpunt verdwijnt”)

V.III.2.2.

De Omgevingsvergunning

49.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 38/43 het volgende gesteld :
- de schaal en de bouwdichtheid

De nieuwe dorpszaal wordt opgevat als een constructie van één bouwlaag, om als

ondergeschikt te blijven aan de bestaande pastorij. Het volume van de uitbreiding wordt

ook achteruit geplaatst ten opzichte van de voorgevellijn van de pastorij. Het bestaande

gebouw blijft zo duidelijk herkenbaar als een autonome entiteit. De nodige ruimte voor de
zaal wordt bereikt door het lage volume plaatselijk te verhogen.

De inplanting van de polyvalente dorpszaal is zo voorzien dat een overgroot deel van de
pastorijtuin wordt bewaard.

De schaal van de dorpszaal is beperkt; het aanzicht minder

volumineus dan dat van een aantal gebouwen in de onmiddellijke omgeving.
V.III.2.3.

Standpunt van VZW OVERHAL

50.
Zonder meer stellen dat “het geheel van kerk, pastorij en pastorijtuin op zich blijft bestaan”,
druist in tegen het gegeven dat er een zaal van 5.61 m hoogte zal worden opgetrokken
(zaalgedeelte) met een zichtbreedte (vanuit het oosten gezien) van ruim 17 meter.

Het kan niet worden ontkend dat dit het zicht verandert (zeker als ook de haag lager
wordt dan nu, zoals verder gesteld door de gemeente).
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Het argument in verband met de oude fietsenstalling is betreurenswaardig: dit betreft een
fietsenstalling die (ongeveer 30 jaar geleden) door de gemeente zelf werd opgericht in
het kader van de toenmalige herinrichting van het dorp.

V.III.3.

HET RUIMTEGEBRUIK

V.III.3.1.

Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft

51.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht

(zie Bijlage 1, “BEZWAAR 2. Een groen ankerpunt verdwijnt” en “BEZWAAR 4c. Tijdens
de werken zal er grote hinder zijn op het terrein én in de omgeving”)

V.III.3.2.

De Omgevingsvergunning

52.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 38/43 het volgende gesteld :
- het ruimtegebruik

Het karakter van de pastorijtuin blijft bewaard en wordt uitgespeeld in de inplanting van
het nieuwe ontwerp.

Door de koppeling van het programma aan de bestaande pastorij blijft de groene kwaliteit
van de tuin optimaal.

Het publieke karakter van de ingreep vergroot tegelijk de beleving van de pastorij en zijn
tuin, met respect voor het bestaande erfgoed.

De afstand tot de perceelsgrenzen is ruim bemeten zodat de bouw van de dorpszaal niet
voor hinder zorgt bij de aangrenzende percelen.

V.III.3.3.

Standpunt van VZW OVERHAL

53.
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Volgens de gemeente omvat de inplanting van de dorpszaal een inname van minder dan
15% van de huidige oppervlakte van de pastorijtuin (zie bvb. p. 5/43 OMV):

“Ook de wijziging aan de pastorijtuin is beperkt. Er wordt een beperkt aantal (kleinere)
bomen geveld maar het overgrote deel van de pastorijtuin blijft intact en er wordt een

heraanplant voorzien van inheemse soorten; de inplanting van de nieuwe dorpszaal omvat

– rekening houdend met de bestaande linker uitbouw en de af te breken bijgebouwen in

de tuin – een inname van minder dan 15 % van de huidige oppervlakte van de pastorijtuin.”
Het argument dat de zaal minder dan 15% inneemt van de tuin, noopt tot 3 belangrijke
nuanceringen:
•

de inplanting is voorzien in het MIDDEN van de tuin; een inname van 15% op de
zijde van een terrein laat een zekere openheid voor de rest van de tuin bestaan,

maar doordat de inplanting in het centrale gedeelte voorzien is, wordt de tuin (die

nu een groots uitzicht geeft) door de inplanting van de zaal in het midden ervan
opgedeeld in 2 stukken, die elk op zich geen ruimtegevoel meer zullen scheppen

Bijgebouw
verdwijnt

Nieuwbouw komt
centraal in de tuin

•

een tuin is een combinatie van open plekken en bomen/struiken; de plaats die
overblijft na de bouw van de zaal is thans zone met struiken en bomen, en die
zorgt minder voor openheid en bruikbaarheid als tuin

•

de footprint van de zaal zelf en de errond aangebrachte verharding is ongeveer

16% tegenover de huidige vrije oppervlakte van de tuin; maar er is ook een inname
voorzien aan de oostelijke zijde voor een parking aan de Vogelzang en voor de

fietsenstalling, waarvan we kunnen berekenen dat deze samen ook nog eens 13%

van de tuin zal innemen; het project neemt dus in realiteit 29 % van de tuin weg.
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54.
Vervolgens argumenteert de gemeente (zie o.m. p. 6/43 OMV) :

“Tot nu toe is de pastorijtuin zelden publiek gebruikt of ontsloten; met dit project wordt
dit net gestimuleerd.”

Het argument dat “de pastorijtuin zelden publiek gebruikt of ontsloten” werd, en dat dit
“met dit project net wordt gestimuleerd” is intellectueel niet correct. Het openstellen van
de tuin kan ook zonder dat er een zaal wordt gebouwd, beter zelfs.

Door de GECORO werd dit overigens ook als dusdanig aangehaald :

“Het is niet door een zaal te bouwen dat je de tuin kunt openstellen. Dat kan ook (en
veel beter) zonder er een zaal neer te ploffen.”
55.
De gemeente Zoersel argumenteert dat “de afstand tot de perceelsgrenzen ruim is bemeten

zodat de bouw van de dorpszaal niet voor hinder zorgt bij de aangrenzende percelen.”

De afstand van de buitenwand van de zaal tot de dichtst bijstaande woning is minder
dan 30 meter.
Er

wordt

evenwel

in

een

open

terras

voorzien, wat onvermijdelijk aanleiding geeft
tot

niet-gedempte

muziek

gebruikerslawaai.

en

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt
op de inplantingsplannen de ligging van de
omwonende

huizen

(oost,

verschillende

private

percelen

aangegeven.

Nochtans

zuid)

vallen

binnen

niet
er

de

perimeter van 30 meter (wat voor analyse
van geluidsoverlast “zeer dicht” is).

Er worden geen milderende maatregelen
beschreven, noch op de plannen aangeduid.
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V.III.4.

VISUEEL-VORMELIJKE ELEMENTEN

V.III.4.1.

Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft

56.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht
(zie Bijlage 1, “BEZWAAR 9a. Een waardevol erfgoed, de historische pastorij en pastorijtuin

van Halle, wordt onherstelbaar beschadigd” en “BEZWAAR 9b. De voorgestelde
architectuur sluit niet aan bij de pastorij/de kerk en de (ook private) zichten in het
centrum”).

V.III.4.2.

De Omgevingsvergunning

57.
In de bestreden omgevingsvergunning wordt hierover op p. 38/43 het volgende gesteld :
- visueel-vormelijke elementen

De dorpszaal staat in nauwe relatie met de bestaande pastorij, die wordt opgewaardeerd

met enkele kleine ingrepen, namelijk het vernieuwen van schrijnwerk en de dakbedekking

in leien, en het reinigen van de gevel. Om ruimte te maken voor de dorpszaal wordt één
van de aanbouwsels gesloopt.

Het geheel werd ontworpen vanuit een duurzaam en flexibel oogpunt. Niet enkel de
energetische duurzaamheid is hierbij belangrijk, ook de duurzaamheid in flexibiliteit en

gebruik van gebouw en ruimten is noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot
inzetten voor veelzijdige activiteiten, zowel vandaag als in de toekomst.

De polyvalente zaal kent een grote openheid en flexibiliteit in gebruik. Deze openheid

betekent concreet grote glaspartijen om de verbinding met de tuin mogelijk te maken. De
rugzijde van de zaal wordt afgesloten met een steense muur.

De openheid van de zaal wordt gebalanceerd in een meer gesloten dienstenzone, waar

ondermeer sanitair, circulatie en keuken zijn ondergebracht. Deze zone wordt uitgelijnd
met de achtergevel van de pastorij. De keuken kan volledig onafhankelijk worden bediend

via een eigen buitendeur, maar ze staat tegelijk in nauwe verbinding met de zaal. De bar
vormt in het plan het centrale punt en zorgt voor de wisselwerking tussen zaal en
dienstenzone. Dit staat toe om de volledige circulatiezone te gebruiken als foyer. De
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langgerekte foyer profiteert op zijn beurt van de grote glaspartijen die op de tuin gericht
zijn.

V.III.4.3.

Standpunt VZW OVERHAL

58.
Niet enkel zullen de historische pastorij en de pastorijtuin onherstelbaar worden

beschadigd, de voorgestelde architectuur sluit geenszins aan, noch bij de pastorij en de
kerk, noch zelfs bij de private zichten in het centrum van Halle.
De pastorij is een ontwerp van Eugeen GIFE,

Belgisch architect en van 1854 tot 1869

provinciaal bouwmeester van de provincie Antwerpen. Van zijn hand zijn o.m. de (oude)
pastorij van Brasschaat (nu horecazaak) en de (kleinere) pastorij van Viersel.

De pastorij van Halle vertoont cfr. de Erfgoedtoets “door een rijkere uitwerking van de
façade een meer monumentaal karakter”, en is een bijzondere en unieke getuige als
(relatief) intacte grotere pastorij van deze architect.

Het geheel van de kerk en de pastorij stralen een sterke negentiende-eeuwse, vroeg
twintigste-eeuwse neoklassieke geest uit.

De voorgestelde architectuur, met vlakke glaspartijen in de zijgevels, maar vooral met een

voor- en achtergevel in grijze vezelcementplaten, sluit daar architectonisch helemaal niet
bij aan.

De nieuwbouw van de laatste 30 jaar in het dorpscentrum – zelfs de meest recente private

ontwikkelingen, zoals de hoek Halmolenweg/Halle-Dorp – besteedden aandacht aan de
gevels: geen vlakke gevelpartij, maar wel reliëf door verspringende verdiepingsterrassen,
keuze van de gevelsteen of -kleur, …

Ook met deze dorpskenmerken spoort het voorgestelde ontwerp architecturaal op geen
enkele manier.
59.
De gemeente argumenteert als volgt (zie o.m. p. 7/43 OMV) :
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“De pastorij van Halle is sinds 5 oktober 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Dat
betekent dat bij afgifte van een omgevingsvergunning moet aangetoond worden hoe de
erfgoedwaarde van het gebouw in acht wordt genomen.

Zoals ook in de beschrijvende nota werd weergegeven zal de nieuwe dorpszaal in nauwe

relatie staan met de bestaande pastorij, die wordt opgewaardeerd met enkele kleine

ingrepen, namelijk het vernieuwen van schrijnwerk en de dakbedekking in leien, en het
reinigen van de gevel. Op deze manier wordt de erfgoedwaarde van het gebouw in acht
genomen en voldoet de gemeente ook aan haar zorgplicht voor het in stand houden van
haar bouwkundig erfgoed.

Om ruimte te maken voor de dorpszaal wordt één van de aanbouwsels gesloopt. Het
gaat om de linker aanbouw die in het verleden al werd uitgebreid en heropgemetst en

die architecturaal weinig waarde heeft. Het verwijderen van deze uitbouw doet geen

afbreuk aan de erfgoedwaarde van de pastorij. De linkerzijgevel waarin vandaag ook twee
deuropeningen zijn(en die in het nieuwe plan miniem worden aangepast met het oog op
een betere toegang tot de nieuwe dorpszaal) wordt behouden.

Tot slot wordt de erfgoedwaarde opgewaardeerd door de pastorij ook zichtbaarder te
maken door de hoge haag waarachter zowel de pastorij als de pastorijtuin verscholen ligt,
lager te maken.

De bemerking dat de voorgestelde architectuur niet aansluit bij de bestaande pastorij is
subjectief en een kwestie van persoonlijke smaak.”
60.
Het is niet te geloven hoe de gemeente diverse instanties om advies vraagt doch het
geleverde advies telkens opnieuw naast zich neer legt.
ERFGOED VOORKEMPEN verleende volgend advies :

“… adviseren we de nieuwe infrastructuur niet rechtstreeks te laten aansluiten op de

linkerzijgevel. Mogelijk kan men de infrastructuur op een andere locatie losstaand in de
pastorietuin oprichten, of leent een andere locatie zich beter voor dergelijke ingreep.”
(Advies Erfgoed Voorkempen, zie Bijlage 6)
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Inplanting van de zaal naast en tegen de pastorij is geen optie aangezien daardoor het
bestaande erfgoed onherstelbaar wordt beschadigd.

In de pastorijtuin zelf werden historisch verschillende bijzondere bomen aangeplant, die in

de tweede helft van vorige eeuw van een naamkaart werden voorzien als didactisch
project. Gelijktijdig werd een aanplanting van appelbomen van diverse variëteiten
gerealiseerd, die in alsdan quasi volledig teniet zal worden gedaan.
61.
Bovendien betreft de architectuur geenszins louter een kwestie van persoonlijke smaak.
Ook de voorzitter van de GECORO uitte dezelfde bekommernis:

“Dan is er natuurlijk de discussie rond het gebouw zelf.

Kan dat gebouw, als het daar

komt, een meerwaarde bieden voor het bestaande monument. Is de architectuur die wij

gezien hebben - wat zeer rudimentair was wat we gezien hebben – heeft men daar echt
het beste van zichzelf gegeven om die oefening te maken? De miskleun van het oude

gemeentehuis van Halle waar er ooit zo’n bibliotheek is tegen gezet in een toen modieuze
gril. Dat staat daar eigenlijk al tientallen jaren. Dat was toen blijkbaar goed. Wordt deze
fout opnieuw gemaakt of gaan we wijzer zijn?

Het is inderdaad mogelijk om onroerend erfgoed - ik ga er toch vanuit dat het blijft
bestaan als het een bestemming heeft – misschien kan de oefening zijn dat de huidige
pastorij een toekomstgerichte bestemming heeft als daar een bijkomende functie wordt

gegeven, maar is die oefening ook heel zorgvuldig gemaakt? Ook naar de kwaliteit van
dat eventuele nieuwe gebouw dat daar zou komen.”

Het advies van de GECORO van 12 december 2018 luidde :

“Ook de rudimentaire plannen bij de aanvraag maken het onduidelijk of de dorpszaal
architecturaal aansluit bij het bestaande pastorijgebouw.”

De boodschap van de Provinciaal Omgevingsambtenaar klinkt in dezelfde zin (pagina 17):

“De site vormt een eenheid, in dezelfde architectuur en stijl van de tweede helft van

de 19de eeuw. De tuin vormt hierbij een belangrijk aspect, alsook de symmetrische
architectuur.”
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Op onderstaande tekening wordt het voorliggende architectuurvoorstel weergegeven (“een
tang op een varken”) :

We hebben in ons bezwaar gemeld dat er daarentegen heel wat nieuw opgerichte private
gebouwen wel degelijk goed aansluiten bij de architectuur van de dorpskern. Ten
overvloede geven we hieronder enkele foto’s van realisaties van de voorbije jaren.
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Zelfs wanneer men – zoals nu weer bij de omgevingsaanleg - nieuwe elementen bijbrengt,

faalt de architectuur. Men voorziet – vlak voor de ingang van de kerk - een lange bank,
die deels onder een zwarte luifel (“antraciet gecoat”) komt, waaronder ook de fietsen
gestald worden… En die luifel wordt gedragen door een stalen constructie opgebouwd uit

IPE 200 profielen! Niemand begrijpt hoe zo een hok kan passen bij de historische
geklasseerde toren uit zandsteen, en de neogotische kerk!

Overigens stemt het plan “Bovenbouw” op dit punt helemaal niet overeen met het plan

“Onderbouw”: de inplanting en de vorm van de bank en de fietsenstalling is blijkbaar op
het laatste moment gewijzigd… dit werd aangepast op het plan “Bovenbouw” maar niet op
het plan “Onderbouw”.
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V.IV.

LEEFMILIEU

62.
De essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft, is terug te vinden in Bijlage
1, “BEZWAAR 10a. Een groot aantal bomen wordt bedreigd en/of zal verdwijnen”.
63.
Ten gevolge van de werken bedoeld in de bestreden omgevingsvergunning zullen bomen
gerooid worden om het terrein bouwrijp te maken.

In een pastorijtuin zorgen bomen in het bijzonder voor een sfeer van rust en ontspanning.
Bomen maken een wezenlijk onderdeel uit van het unieke dorpszicht.

De bestreden omgevingsvergunning voorziet overigens een diepe én omvangrijke kelder.
Hiervoor wordt een grondwaterverlaging voorzien die nefast zal zijn voor de (na het

bouwrijp malen van het terrein nog resterende) bomen, niet enkel op de site maar ook in
de wijde omgeving.

Enerzijds strekt de invloed van een grondwaterverlaging in zandgrond zich relatief ver uit.
Anderzijds is de site gelegen op de hoogste zone van Halle zodat het natuurlijk herstel
van de grondwaterlaag na het stoppen van de pompen zeer traag zal gebeuren.
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De locatie in kwestie, m.n. de “objectief” door de gemeente gekozen inplantingsplaats

voor de oprichting van de dorpszaal ligt in de hoogst gelegen zone van Halle-Dorp (zie
kaart met hoogtelijnen) :

Oostelijk helt het terrein af naar de Tappelbeek, westelijk naar de Grote Schijn.
Als de grondwatertafel wordt verlaagd in een hooggelegen zone – zeker in zandgrond –
functioneert het natuurlijk aanvulmechanisme (beperkt via capilariteit, hoofdzakelijk via

neerslag) trager dan wanneer men in een lager gelegen gebied droog zuigt. Het tragere

herstel van de grondwatertafel brengt een groot risico mee op aantasting van de aanwezige
bomen en struiken, niet alleen op het bouwterrein, maar ook in de wijde omgeving, en

bovendien niet alleen gedurende de bouwfase, maar mogelijks ook een relatief lange
periode nadien.

Er bestaan (dure) technieken om een daling van de grondwatertafel te vermijden, doch
deze werden alleszins niet mee vermeld in de omgevingsvergunningsaanvraag.
64.
De gemeente argumenteert als volgt :
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“Het bouwen van de polyvalente zaal gaat gepaard met het kappen van 7 (meestal kleine)
bomen in de pastorijtuin. Het overgrote deel van het bomenbestand blijft behouden.

Of de droogzuigingen een schadelijk effect zullen hebben op de omliggende tuinen is op
voorhand niet in te schatten. Bij andere projecten met een grote onderkeldering kregen

we daar in het verleden slechts een zeldzame keer meldingen over. Om schade te

vermijden kan aan de aannemer worden gevraagd te werken met retourbemaling waarbij
het onttrokken grondwater opnieuw in de nabijheid wordt teruggebracht voor het behoud
van de beplanting. Om eventuele schade na de droogzuiging vast te stellen, zal aan de

bouwheer worden opgelegd om in een straal van 100 meter rond de bouwwerken vóór
aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op te maken.”
65.
Door de inplanting van de grote kelder in het midden van het terrein, bevinden quasi alle
bomen, die op het plan als “te behouden” gemarkeerd staan, zich in de directe invloedzone
van de bemaling.

Onderstaand beeld geeft de te verwachten realiteit weer: de blauw gemarkeerde zone is

de plaats waar de kelder (en – volgens een summiere aanduiding op de plannen – de
ondergrondse ijswateropslag) komt, in rood gestreepte lijn wordt – om de problematiek te
schetsen – een zone van nauwelijks 5 meter rond de uitgravingszone aangeduid.

Los van de vraag hoe het wortelgestel van de bomen in dat gebied zal aangetast worden,
blijkt hieruit dat naast de aangevraagde “te rooien” bomen er minstens nog een tiental

bomen gedoemd zijn in deze zone en geen schijn van kans hebben om de werken te
overleven.
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De algemene bewering van de gemeente dat “slechts een zeldzame keer” schade gemeld
werd is niet zonder meer op deze locatie te extrapoleren. Zoals supra aangehaald, bevindt
de locatie in kwestie zich op het hoogste punt van Halle en ligt de hydrogeografische
problematiek hier anders dan op de lagergelegen terreinen.
De argumentatie van de gemeente dat

werken met retourbemaling”

“aan de aannemer kan worden gevraagd om te

kan niet worden gevolgd en wordt alleszins niet als

dwingende voorwaarde in de bestreden omgevingsvergunning voorzien. Als de bomen
dood zijn, is het te laat.

Op de plannen worden overigens ook geen voorzieningen aangeduid die noodzakelijk zijn
om een retourbemaling te kunnen uitvoeren (bv. waterkerende wanden).

Retourbemaling is praktisch gezien quasi onmogelijk toe te passen op de locatie in
kwestie, en bovendien zeer kostelijk.

Het is tenslotte zeer merkwaardig dat de gemeente wel verwijst naar een heraanplant
doch dat zij geenszins heeft voorzien in een verplichting tot heraanplanten van de bomen
die als gevolg van de werken verdwijnen als een dwingende voorwaarde. In de bestreden
omgevingsvergunning wordt op de plannen zelfs geen heraanplanting vermeld.
Overigens

moet

nu

het

geheel

van

de

werken

bekeken

worden,

inclusief

de

omgevingswerken. Dan valt op hoezeer de aanvraag tot rooien van bomen wordt
geminimaliseerd: de charme van de tuin wordt mede bepaald door de thans bestaande

vegetatie, ook al is die “spontaan” gegroeid. Volgens de plannen die werden goedgekeurd

op de gemeenteraad van 25 juni 2019 verdwijnen er 36 bomen, waarvan 27 bomen in

de huidige tuin, dat is een derde van wat er nu staat in de pastorijtuin! De raming van
de aannemer, die op deze gemeenteraad werd voorgelegd en goedgekeurd, is wat betreft
de 36 te rooien bomen zeer duidelijk:

Bron: raming herinrichting kerkomgeving, juni 2019
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Ook de struiken worden gekapt (“rooien van beplanting”). Van de huidige struiken verdwijnt
een oppervlakte die momenteel 28,5 % van de tuin vertegenwoordigt. Dit staat in schril

contrast met de zinsnede “Bij het herwaarderen van de tuinen rondom de kerk en de

pastorij wordt het groen patrimonium in zijn geheel behouden en wordt, het door de jaren
heen, spontane vegetatie beheerd.” uit de toelichtingsnota op p. 13.

De

tuin

wordt

oostelijk

ingekort

(voor

de

parkeerplaatsen langs de Vogelzang); er wordt

nog steeds geen voetpad voorzien (als dat zou
voorzien worden, conform de code van goede

praktijk, wordt nog meer tuin ingenomen). De
breedte van de tuin tussen de zaal en de

nieuwe haag langs de Vogelzang versmalt tot
20 à 24 meter. Voor de duidelijkheid geven we
hiernaast een beeld waarop de nieuwe toestand
op de huidige wordt gesitueerd.

De haag omheen de pastorijtuin wordt op ongeveer 1.20 m hoogte gebracht, wat het

typische karakter van de pastorijtuin verminkt (erfgoedwaarde) en voor de afscherming
naar de lawaaierige baan nadelig is.

Ook aan de westzijde (boomgaard ten zuiden van de kerk)
worden

nodeloos

hagen

en

bomen

geruimd,

om

de

bestaande ceremonieweg een paar meter te verleggen en

(zoals gezegd fout ingeplante) fietsenparkings te voorzien.
Hier vraagt niemand om! Als men weet hoe lang het geduurd
heeft om de bestaande haag tot haar huidige omvang te
laten groeien, is de voorgestelde ingreep onbegrijpelijk.
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Tenslotte merken we op dat in de Toelichtingsnota wordt aangegeven dat in het kader
van de omgevingswerken de verharde oppervlakte wordt gereduceerd van 1.700 naar

1.200 m², doch dit blijkt helemaal niet uit de plannen. Minstens mag van de ontwerper
toch verwacht worden dat hij aangeeft waar die vermindering te vinden is.

V.V.

MILIEU – KLASSE 3 - GELUIDSOVERLAST

V.V.1. Essentie van ons origineel bezwaar, dat behouden blijft
66.
In ons bezwaarschrift betreffende de originele aanvraag werd dit punt uitgebreid toegelicht
(zie

Bijlage

1,

“LACUNE

6:

Er

worden

geen

maatregelen

ter

voorkoming

van

geluidsoverlast naar de buurt voorzien” en ”BEZWAAR 4b. De inplanting is voorzien op
te korte afstand tot de omwonenden, zodat geluidsoverlast te verwachten is”).
V.V.2.

De Omgevingsvergunning

67.
De gemeente Zoersel stelt op p. 39/43 van de bestreden omgevingsvergunning :
Het schepencollege neemt akte van de melding van de exploitatie van een nieuwe

inrichting van klasse 3, ingediend door HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZOERSEL,
Handelslei 167 in 2980 Zoersel, voor het verbouwen van de pastorij en het aanbouwen

van een polyvalente dorpszaal en de exploitatie van een ingedeelde inrichting, in het

bijzonder een ontspanningsinrichting , waar occasioneel muziekactiviteiten plaatsvinden
(Vlaremrubriek van toepassing: 32.1.1°) op het perceel gelegen in 2980 Zoersel, Halle
Dorp 32, afd. 2, sectie C, nrs. 529/b en 531/c.

V.V.3.

Standpunt van VZW OVERHAL

68.
In de omgevingsvergunning wordt een totaalbeoordeling gemaakt, niet alleen van het
bouwen maar ook het exploiteren van de voorgestelde infrastructuur.
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Conform het dossier betreft de aanvraag een inrichting die door VLAREM beschouwd

wordt als een “ingedeelde inrichting”, in het bijzonder een ontspanningsinrichting, waarbij

wordt vooropgesteld dat het geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min nooit zal worden
overschreden, en dat het bijgevolg zou volstaan te melden dat de dorpszaal conform
VLAREM een klasse 3 betreft.

Deze summiere beschrijving voldoet evenwel niet om de impact te kunnen beoordelen:

hoeveel personen zullen aanwezig zijn, welk soort activiteiten kan er doorgaan, met welke
frequentie,…

Men kan zich overigens afvragen op basis van welke elementen men in dit dossier tot
de “vooropgestelde” grens van 95 dB(A)LAeq,15min is gekomen, zonder een concrete
beschrijving van de activiteiten.

Het ontbreken van de beschrijving van de exploitatie-randvoorwaarden van de zaal is –
en blijft nog steeds - een fundamenteel tekort in de omgevingsvergunning.
69.
De argumentatie van de gemeente is niet ernstig (zie bvb. p. 6/43 OMV) :

“De oppervlakte van de nieuw te bouwen dorpszaal is dezelfde als die van de bestaande
parochiezaal, met name 190 zitplaatsen. Bij de aanvraag van de milieuvergunning werd

door de architect wel melding gemaakt van het maximaal mogelijke aantal staanplaatsen
(600 bij fuiven).

In de bestaande parochiezaal zijn er op basis van een brandweerverslag ook bij fuiven

max. 190 personen toegelaten. Het is geenszins de bedoeling om evenementen met een
capaciteit van 600 personen toe te laten in de zaal.

De vermelding van de maximumcapaciteit van 600 personen bij fuiven moet dan ook

genuanceerd worden. In het nog op te maken gebruiksreglement zal de maximum
capaciteit aan staanplaatsen eveneens worden terug gebracht tot 190, exact hetzelfde als

de huidige parochiezaal. Ook voor de aard van de activiteiten is het de bedoeling om dit
op dezelfde manier in te vullen als het huidige gebruik van de parochiezaal. Het is de
bedoeling het gebruikersreglement in samenspraak op te stellen met de gebruikers.

Als het dan toch de bedoeling is om het aantal personen per evenement te beperken tot
190, waarom dient de gemeente dan een aanvraag in voor een capaciteit van 600
personen?
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Het verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar herneemt dit punt in extenso en
zeer prioritair op pagina 16:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de aanvraag niet duidelijk is over de

bestemming van deze zaal. Deze zaal zal dienen voor verenigingen, voorstellingen en
feesten, ter vervanging van de bestaande parochiezaal.
Verder wordt hierover geen toelichting gegeven.
De frequentie waarop deze gelegenheden zullen georganiseerd worden is niet
meegegeven. Er is een capaciteit voor 600 personen maar de gemeente stelt dat er

maar maximaal 190 personen concreet zullen worden toegelaten. Waarom dit zo is,
wordt evenmin toegelicht. In het brandweeradvies staat niets vermeld van een
beperking. Er is ook niet meegegeven wat de openingsuren zullen zijn.

De gemeente stelt dat er een gebruiksreglement van de zaal zal worden opgemaakt,

waarin ook het aantal personen beperkt zal worden, alsook het gebruik zal vastgelegd
worden, maar dat is er tot op heden niet.”
70.
Evenmin worden de activiteiten (aard en frequentie) gespecifieerd in het aanvraagdossier.
De gebruiksvoorwaarden zijn een essentieel element van het project en zijn er als dusdanig
onlosmakelijk mee verbonden.

Ter gelegenheid van een overleg met de verenigingen op 14 juni 2018 werd door de
gemeente overigens uitdrukkelijk en publiekelijk beloofd dat er werk gemaakt zou worden
van een “gebruiksreglement”.

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en is er zelfs van een ontwerp van

gebruiksreglement nog geen sprake, ondanks de duidelijke boodschap ter zake in het
verslag van de POA. De gemeente heeft geen enkel initiatief genomen, noch naar de

verenigingen-gebruikers toe, noch naar de gemeenteraad (de vergadering van september
ging zelfs niet door “bij gebrek aan agendapunten”).
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71.
Er wordt vervolgens uitgegaan van een geluidsniveau in de zaal van maximaal 95
dB(A)LAeq,15min. Even belangrijk voor een dergelijk project is het vermijden van
geluidsoverlast naar de buurt.

Door constructieve en organisatorische maatregelen kan het nadelige effect naar de

omwonenden van een zaal, waarin een geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min toegelaten

is, in gevoelige mate worden gereduceerd. Er worden evenwel geen beheersende of
milderende maatregelen beschreven, noch op de plannen aangeduid.

Het verslag van de Provinciaal Omgevingsambtenaar is duidelijk (pagina 18):

“Feit is dat de zaal zeer dicht in de nabijheid van bestaande woningen wordt ingeplant.
Op zijn minst moet er een geluidsstudie beschikbaar zijn die alle nodige maatregelen

omschrijft en waarmee aangetoond wordt dat de geluidsnorm effectief gehaald zal
worden. Een dergelijk stuk ontbreekt in de aanvraag.”

Het ontbreken van de beschrijving van milderende maatregelen om de geluidsoverlast

naar omwonenden te voorkomen of te beperken is een ernstig tekort in de bestreden
omgevingsvergunning.

Noch op de plannen, noch in de beschrijvende nota wordt aangegeven welke de

“akoestische maatregelen” dan wel zijn waarachter de gemeente meent zich te kunnen
verschuilen.

De beschrijvende nota behandelt inzake ‘geluid’ onder punt 4.6 enkel het interne

geluidsniveau. De plannen maken zelfs geen enkele melding van maatregelen ter
bestrijding van geluidsoverlast naar buiten toe.

Wat betreft het geluid naar buiten toe worden geen cijfers gegeven, doch gezien de

gekozen constructie (beton, glas, steeldeck) mag verwacht worden dat zonder verdere
constructieve voorzieningen het geluid buiten aan de perceelsgrens de toelaatbare normen
zal overschrijden.

Er worden aan de westzijde dubbele deuren voorzien die uitgeven op een terras. Niet
enkel het “aankomen en vertrekken van bezoekers”, maar ook de activiteiten op het terras
kunnen tot hinder aanleiding geven.
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V.VI.

INRICHTING VAN DE POLYVALENTE ZAAL

72.
VZW OVERHAL - en de overige bezwaarindieners - meldden aan de gemeente ook hun
bezorgdheid aangaande de inrichting van de polyvalente dorpszaal. Deze zijn weer te
vinden in Bijlage 1, met name:

BEZWAAR 11. De voorziene keuken is te klein en niet goed ingericht
BEZWAAR 12a. De voorziene bar is te klein en niet goed ingericht

BEZWAAR 12b. Er is geen vlotte, veilige doorstroming in de centrale foyer

BEZWAAR 13. De polyvalente dorpszaal zal een slechte akoestiek hebben (interne
geluidsoverlast)

BEZWAAR 14. De zaal kan niet verduisterd worden

BEZWAAR 15. Het ondergrondse sanitair, zonder personenlift, is onaanvaardbaar.
BEZWAAR 16. De ondergrondse bergruimte is onpraktisch

De gemeente wuift deze argumenten weg als zijnde niet van stedenbouwkundige aard
zijnde.

De werkelijkheid bestaat er echter in dat, indien de gemeente de inrichting van de zaal

werkelijk wil conformeren en op de locatie in kwestie een polyvalente zaal wil voorzien

die toegankelijk is voor al haar dorpsbewoners, dit met het vandaag voorliggende ontwerp
niet mogelijk is.

V.VI.1.

M.b.t. de keuken / de bar / de foyer

73.
De keuken van de bestaande zaal Sint-Maarten is al te klein (verenigingen en traiteurs

moeten werken met partytentjes om de ruimte te vergroten) en de keuken die voorzien
is voor de nieuwe dorpszaal is nog kleiner.

Het ontwerp spreekt dan wel van een keuken van 33,7 m² doch hierin zitten nog eens 2
doorgangszones opgenomen (zie rood) alwaar geen materiaal/tafel kan worden opgesteld.
De keuken bedraagt dus minder dan 25 m².
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Bovendien is er amper werkruimte en berging voorzien, en geen enkel raam.
De draairichting van de getekende buitendeur is ook niet praktisch (gestipte cirkel op

schets), omdat gebruikers/traiteurs de deur in hun gezicht krijgen als ze naar binnen willen
gaan.

Er is daarnaast geen aparte toegang voor leveranciers. Het is dus niet mogelijk om tijdens
activiteiten leveringen te doen zonder de gebruikers te hinderen.
Ook

de

bar

drankenkoeling
onvoldoende.

is

veel

resp.

te

de

klein, en

de

bergruimte

De centrale foyer, gelegen tussen de bar
en de trappen naar de kelderverdieping zal

bij activiteiten tenslotte het drukste punt van
de zaal worden. Omdat er zoveel interne

bewegingen op eenzelfde locatie zullen
plaatsvinden, kan een vlotte en veilige
doorgang niet worden gegarandeerd :
66.

De gemeente verschuilt zich achter haar bewering dat het gebruikersreglement nog moet
worden overlegd met de gebruikers.

De verenigingen – een belangrijke groep van gebruikers – hebben hun feedback echter
reeds gegeven op 3 juni 2017, maar met deze feedback is helaas niets gebeurd. Er is
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intussen ruimschoots de tijd geweest om tot een gebruiksreglement te komen. Men hoeft

daarmee toch niet te wachten tot op het ogenblik dat een niet-bruikbare dorpszaal reeds
werd opgetrokken?

De realiteit bestaat erin dat aan de belangrijkste bemerkingen qua inrichting maar zal

kunnen worden voldaan mits een nog grotere footprint van de zaal. In die zin zijn deze
bemerkingen m.b.t. de inrichting wel degelijk stedenbouwkundig van aard.

V.VI.2.

M.b.t. de ondergrondse sanitaire voorzieningen

74.
Met uitzondering van één mindervalidetoilet zijn alle sanitaire voorzieningen ondergronds.

Er is echter geen personenlift voorzien. Voor het typische publiek van de verenigingen
die thans van de zaal Sint-Maarten gebruik maken, is dit een onoverkomelijke hindernis.

De gemeente verschuilt zich achter een advies van INTER doch dit advies werd gevraagd
voor wat betreft mindervaliden sensu strictu (rolstoelgebruikers).

De realiteit van de dorpsgemeenschap vraagt een ruimere benadering.
Er dient te worden gekeken naar het soort activiteiten (bv. toneel, koffietafel,…) dat

plaatsvindt in de zaal en de aanwezige mensen (veelal ouderen, mensen in een rolstoel,
…) die er gebruik van maken (bv. OKRA, Ziekenzorg,….).

De realiteit bestaat erin dat er tijdens de pauze een aanzienlijk aantal ouderen en mensen
met een beperking van de toiletten gebruik zullen willen/moeten maken en dan is één
mindervalide toilet op de begane grond ruimschoots onvoldoende.

Ook hier geldt de opmerking dat het naar boven brengen van de sanitaire installaties

enkel gerealiseerd kan worden mits een grotere footprint van de zaal zodat de bemerking
dienaangaande wel een stedenbouwkundige inslag krijgt.

Overigens dient hierbij technisch te worden opgemerkt dat de ligging van de toiletten
(ONDER het rioolpeil) betekent dat er een pompsysteem moet geïnstalleerd worden om

voor de afwatering van het sanitaire afvalwater te zorgen! Dit is een bijkomende bron van
problemen, die helaas maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.
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Volgens de plannen die bij de aanvraag tot termijnsverlenging gevoegd waren, is dit

geheel zelfs voorzien van een laaggelegen septische put (onder het niveau van de kelder);

immers, de pomp staat getekend stroomafwaarts van deze septische put! Op de planning
die consulteerbaar waren op het gemeentehuis was dit detail niet meer vermeld, alleen
de plaats van de putten (identiek).

Deze opstelling leidt onvermijdelijk tot problemen: enerzijds bij de bouwwerken (diepe put
vlak naast de bestaande gemetste kelder van de pastorij), anderzijds bij de exploitatie

(risico op afvoerproblemen). Volledigheidshalve stellen we ook vast dat in het archeologisch

onderzoek uitgegaan wordt van een diepste punt op 3.10 onder maaiveld, deze septische
put zal echter dieper liggen.

V.VI.3.

De klimatisatietechnologie

75.
Voor de goede orde wenst OVERHAL VZW nog kort iets toe te voegen aangaande het

Europees Solarise project waarnaar de gemeente verwijst, op basis van de haar (via de
gementeraadsbespreking bekende) informatie. De gemeente tracht subsidies te bekomen
voor de oprichting van haar dorpszaal ter gelegenheid van het opwekken van energie via
het voorzien van (onzichtbare) panelen op het dak van de pastorij.

Dit Solarise-project richt zich – zoals ook blijkt uit de communicatie van de gemeente

terzake - in hoofdzaak op beschermde historische gebouwen. In onderhavig project zullen

de panelen echter niet voorzien in energie voor het pastorijgebouw zelf, doch wel voor
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de aangebouwde polyvalente dorpszaal. Een dergelijk project is – als “demonstratieproject”
(!) - maar interessant in zoverre er niets aan het historische gebouw wordt ‘aangebouwd’.

In casu wordt de dorpszaal wél aan de pastorij aangebouwd en is de het de nieuwe

dorpszaal die de opgewekte energie gaat opwekken en verbruiken, niet het historische
pastorijgebouw.

In het kader van het Europese subsidieprogramma ‘Solarise’ wenst de gemeente Zoersel
248.786,08 euro te ontvangen van Europa (d.i. 60% van de voorziene investering voor
de installatie van de innovatie thermische zonnepanelen in combinatie met een

ijsopslagsysteem). Dit ijsopslagsysteem komt in de grond van de historische tuin, onder
de zaal; bovenop de pastorij komen thermische panelen. Hiermee wordt de klimatisatie
van de nieuwe dorpszaal geregeld.

De pastorij zelf draagt de lasten, maar niet de lusten. Als de Gemeente ook de pastorij

wil aankoppelen aan het Solarise-systeem komt er nog eens 57.000 euro (incl. BTW)
bovenop, en als de nodige isolatiewerken moeten uitgevoerd worden in de pastorij, gaat
dat nog eens 56.000 euro (incl BTW) extra kosten; deze kosten zijn nu niet voorzien,
zoals blijkt uit de raming van Van Roey van 15 juni 2018.
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SCHRIFT
BIJLAGEN

1. Origineel bezwaarschrift van OVERHAL VZW
2. Afschrift van de bestreden vergunningssbeslissing
3. Testament weduwe Markey, met toelichting
4. Verslag van de vergadering van oktober 2010
5. Kritische analyse VZW OVERHAL, voorgesteld aan de gemeente op 21/11/2017 +
notulen van de gemeenteraad van Zoersel ad hoc

6. Advies Erfgoed Voorkempen
7. Mobiliteitsstudie Anteagroup
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