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Adviesnota RUP Kooldriespark 14 april 2016. 
 
Volgend op de toelichtingsnota RUP Kooldriespark werd op 18-6-2016 een extra 
algemene vergadering VME Kooldriespark bij elkaar geroepen om duidelijkheid te 
scheppen en standpunten van de mede-eigenaars te aanhoren. 
Hieruit is een tweeledigheid vastgesteld van mede-eigenaars. De eigenaar-bewoners 
zien een positieve wending in hun woonzekerheid. De eigenaar-niet-bewoners 
waarvan het grootste deel nog onbebouwd zijn zien hun kavels oplossen in 
groengebied. Tevens rijst de vraag wat er met die kavels moet gebeuren aangezien 
hier niets mee te doen valt. De jaarlijkse bijdrage aan VME Kooldriespark voor 
onderhoud en algemene kosten wordt hier ook in vraag gesteld. Deze eigenaars gaan 
zich beraden wat de mogelijkheden zijn. 
Met spijt stelt de vergadering vast dat de 35 jarige ééndrachtigheid van mede-
egenaars zich opsplits in voor en tegen. 
 
Het RUP Kooldriespark werd verder besproken en een aantal anomaliteiten 
vastgesteld. 
 
Pag 9: “Verder zijn er langs de Vaartdijk twee percelen gelegen die geen deel uitmaken van de 
verkaveling van weekendverblijven. Op deze percelen bevindt zich een restaurant (de Cuvee 
Hoeve) en een bijhorende woning.” 
-In de basisakte van 22-09-1977, opgemaakt door notaris Richard Celis staan de 
gebouwen beschreven in de verkaveling als kavel 103 en 104, deel uitmakend van de 
verkaveling Kooldriespark. 
 
Pag 11:” Slechts kleine fracties van de percelen voor de gemeenschappelijke compostering 
bevinden zich in een zone voor natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.” 
-De plaats voor compostering werd ingericht op een gemeenschappelijk kavel 
bestemd voor sport en spel en bevindt zich niet in natuurgebied. 
 
Pag 21:” oppervlakte volledig recreatiegebied cluster Kooldriespark = 
ca.55000m2 (ca.84 percelen).” 
-Het algemeen verkavelingsplan opgemaakt op 1-7-1977 door landmeter Xavier Van 
Rooy maakt melding van een oppervlakte van 47039,48m2 en heeft 104 percelen. 
 
Pag 21:” De bebouwde percelen hebben een gemiddelde oppervlakte van 326m2.” 
-De bebouwde percelen in privatieve kavels hebben een gemiddelde oppervlakte van 
275m2. Slechts enkele kavels zijn nipt groter dan 300m2. 
 
Pag 22” Verschillende types woningen: 
_ woningen in hout met één bouwlaag (zowel met gelijkvloers 
en plat dak als gelijkvloers en dakverdieping) 
_ woning in baksteen met één bouwlaag (gelijkvloers + 1 
dakverdieping)” 
-Alle woningen zijn opgetrokken in steen. Er zijn geen woningen in hout. 



 
Pag 22 “De waterloop het Waterstraatje scoort hoog op de milieuimpacttoetskaart.” 
De “waterloop” waterstraatje is gecatalogeerd als gracht van algemeen belang. Deze 
staat door de gecreëerde vijvers in het natuurgebied meestal droog. Hier is zelden tot 
nooit een doorstroming waar te nemen. 
 
Pag 23:” Overlapt in het oosten voor beperkt deel met natuurreservaat Kooldries.” 
-Kooldriespark overlapt op geen enkele wijze het natuurgebied de Kooldries. Het 
natuurgebied is namelijk tot stand gekomen door de verkaveling Kooldriespark, zoals 
beschreven in de verkavelingsakte. 
 
Pag 44:” De beek het Waterstraatje wordt opgenomen in een zone voor waterloop (Art.7).” 
- Het waterstraatje is een gracht van algemeen belang.  
 
Bijlage 5 vergunningen:  
-perceelnummers komen niet overeen met huisnummers. Er is een verschil tussen de 
plannen in bijlage en de plannen van AGIV. Op beide staan andere lot of 
kavelnummers. Met name lotnummer 326M =nr 77, 324C=nr 76, 324D=75, 324E= 
74, 325E= 73, 325F= 72 staan niet op de juiste plaats. 
 
-De vermeldingen van vergunning niet gekend of vervallen is niet juist. Er zijn 
bouwvergunningen afgeleverd voor alle gebouwen. Enkele voorbeelden. 
-Kooldriespark 14 (327 H2) heeft wel een bouwvergunning gekregen.(202/64) 
-Kooldriespark 4 (327 E 326a) nr dossier gemeente 43/81 
-Kooldriespark 75 (324 D) nr dossier 212/2006 verbouwing van bestaande woning. 
-Kooldriespark 69 (326 T) nr dossier 23/81 
-Kooldriespark 29 (329 F2) nr dossier 23/81 
 
Te overwegen advies: 
 
1)De bepaling op pagina 43: “Bij verkavelen of herkavelen in functie van woningbouw of 
realisatie van tweede verblijf dient de perceelsgrootte van elk nieuw gecreërde perceel minimaal 
600m2 te bedragen, waarbij ook de resterende kavel een oppervlakte van minimaal 600m2 dient te 
hebben indien hier zich nog een woning of tweede verblijf op bevindt.” 
-Dit is niet evenredig aan de bestaande situatie. De zones bestemd voor gebied voor 
kleinschalig wonen bevatten percelen met een oppervlakte van ca 275m2. Zelfs indien 
er twee percelen bij elkaar gevoegd worden in een herverkaveling is de oppervlakte 
nog steeds ontoereikend. 
Buiten het feit dat de wijk op zich al in twee gesplitst wordt blijven in de 
concentratiezones versnipperde kavels waar niemand interesse in heeft.  
In de bespreking van 8 maart 2016 werd de perceelsgrootte bij verkaveling of 
herverkaveling opgetrokken van 500m2 naar 600m2. (verslag Anteagroup) 
-In overeenstemming met de bestaande toestand is het voorstel om de minimale 
perceeloppervlakte te handhaven op 500m2. Aangezien het dan gaat om slechts twee 
kavels, respectievelijk 329L4 en een mogelijke samenvoeging van 326V is dit het 
overwegen waard. 
 
2)Bepaling pagina 39: “Om een groene verbinding naar het achterliggende groengebied te 
garanderen wordt een herstructurering van de gemeenschappelijke voorzieningen vooropgesteld. De 
wijkcompostoring wordt verplaatst van het zuiden van de cluster, naar de zone ten oosten van de 
bestaande parking en in aansluiting met de Vaartdijk.” 



Dit lijkt geen goed idee. De compostwerking werd enkele jaren geleden wel stopgezet 
maar het gemeenschappelijk materiaal dat nog steeds gebruikt wordt voor het 
onderhoud in de wijk heeft een centrale plaats nodig. Deze verplaatsen naar de 
parking, aansluitend met de Vaartdijk is vragen om vandalisme en diefstal. Gezien het 
groene karakter van de wijk is er daar helemaal geen toezicht of controle mogelijk. 
Tevens is het kavel ten zuiden van de parking(H329m) in privatief eigendom van de 
verkavelaar en dus geen mede-eigendom. 
Voorstel is om de bestaande materiaalopslag te behouden op huidige plaats. Deze 
staat onopvallend centraal in de wijk, deel uitmakend van kavel H327v. De groene 
verbinding waarvan sprake blijft gegarandeerd aangezien dit kavel in mede-eigendom 
de bestemming heeft van “sport en spel”. 
 
3)Het opdelen van de wijk in twee delen met een groenzone doorheen de wijk heeft 
verstrekkende gevolgen. De huidige eigenaar(s) delen, zoals in de basisakte van 
mede-eigendom bepaalt, in de jaarlijkse kosten voor onderhoud van de wijk. 
Aangezien deze kavels nu onbruikbaar worden voor verkoop of bebouwing, zoals 
oorspronkelijk bedoeld, schept dit een probleem voor de VME-Kooldriespark. De 
eigenaar(s) van deze percelen hebben geen enkel belang meer om in te staan voor het 
onderhoud er van of hun aandeel in de VME bij te dragen. 
Indien de gemeente Brecht deze percelen zou kunnen overnemen zou dit een deel van 
het probleem oplossen. 
 
4)De wegen in Kooldriespark zijn nog steeds eigendom van de verkavelaar. Ondanks 
de oorspronkelijke doelstelling de wegen over te dragen aan de gemeente Brecht, 
zoals in de basisakte vermeld staat, is dit nog steeds niet gebeurd. Aangezien de 
verkavelaar voor het overgrote deel van de onbebouwde kavels nog steeds eigenaar is 
en deze nu onbruikbaar worden voor verdere ontwikkeling lijkt het oportuun dat de 
wegen nu daadwerkelijk worden overgedragen aan de gemeente Brecht. 
 
Aantal bijlagen: 12 
1: grondplan 
2: grondplan met woonzones en groenzones 
3: grondplan kadaster met actule situatie en (juiste)kavelnummers 
4: grondplan kadaster detail 
5:bouwvergunning Pillu 
6:bouwvergunning Evenepoel (nr 4) 
7: bouwvergunning Meeusen André (nr 29) 
8: bouwvergunning Van Hoeck  
9: bouwvergunning Antonissen (nr 75) 
10: bouwvergunning uittreksel college van Van Houwaert 
11: bouwvergunning Van Houwaert (nrs 67-69) 
12: bouwvergunning Braspennincx (nr 14) 
 
 
 
I.O. 
VME Kooldriespark 
Syndicus Van Damme Luc 
Kooldriespark 88 
2960 Brecht 


