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37e zaak: Stedenbouwkundige aanvraag van COMMUNAUTE MUSULMANE DE 
BELGIQUE vzw voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar 
cultureel centrum – Grimbergsesteenweg 139, 1853 Grimbergen 

Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag met als referentie BA/13/17, ingediend door 
COMMUNAUTE MUSULMANE DE BELGIQUE vzw, Kesselsstraat 28, 1030 Schaarbeek, voor 
het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar cultureel centrum, 
Grimbergsesteenweg 139, 1853 Grimbergen, met als kad. nr. (afd. 4) sectie A 229 K4; 

OVERWEGEND GEDEELTE 

1. JURIDISCHE BEPALINGEN

1.1. Beknopte beschrijving van de aanvraag 

De stedenbouwkundige aanvraag werd ontvangen op 24 januari 2017 en volledig 
verklaard op 7 februari 2017. Het project beoogt het wijzigen van de bestemming van 
handelszaak naar een gemeenschapscentrum. 

Er wordt  een wijziging aangevraagd van de functie van detailhandel naar 
gemeenschapsvoorziening dewelke vergunningsplichtig is, conform de bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen. 

1.2. Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige 

voorschriften 

1.2.1. Gewestplan 

De aanvraag is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij koninklijk 

besluit van 7 maart 1977 gelegen in woongebied. 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, 
voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Het bijzonder voorschrift voor 
woongebied bij dit gewestplan stelt dat het maximaal aantal woonlagen van de woningen 
twee bedraagt. 

1.2.2. BPA en RUP 

De aanvraag is gelegen in het BPA Kloosterweide van 24 augustus 1999. 

De aanvraag is gelegen in het GRUP “Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond 
Brussel en aansluitende open ruimtegebieden” vastgesteld door de Vlaamse Regering op 

16 december 2011. 

1.2.3. Verkaveling 

/// 

1.2.4. Overeenstemming met dit plan 

De aanvraag is in overeenstemming met de hierboven vermelde bepalingen. 

1.2.5. Afwijkingsbepalingen 

/// 

1.3. Verordeningen 

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen zijn van toepassing. 
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1.4. Andere zoneringgegevens van het goed 

/// 

1.5. Adviezen voortvloeiend uit het decreet en andere wet- en 

regelgeving 

Advies van Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed 

Bedoelde werken zijn opgenomen in de lijst van werken en handelingen die vrijgesteld 
zijn van het eensluidend advies van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 
en Onroerend Erfgoed, zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 

2000 en laatst gewijzigd op 6 juni 2014. 

Externe adviezen 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de 
instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen, zoals laatst gewijzigd op 16 
december 2016 evenals op de omzendbrief van 28 juni 1996 betreffende de adviezen die 

door de gemeente bij bouw- en verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige 
attesten ingewonnen worden, werd advies gevraagd aan volgende instanties: 

Brandweerzone Vlaams-Brabant West 

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Vlaams-Brabant West van 
11 mei 2017: 

Zie bijlage aan deze vergunning. 

Interne adviezen 

Gelet op het gunstig advies van de dienst Mobiliteit van de gemeente Grimbergen van 6 

maart 2017: 

06/03/2017 - DS/VDRJ/2016/Grimbergsesteenweg 139 

Stedenbouwkundige aanvraag BA/13/17. 

Cultureel centrum gelegen Grimbergsesteenweg 139 

1 parkeerplaats is er voorzien op privaat domein (garage) -> “instelling met openbaar 
nut” 

Wel parkings in directe omgeving (wandelafstand) zoals Tramstraat, Sint-Amandsplein en 

de Singel. 

Openbare Vervoerhaltes zijn ook op wandelafstand. 

Er ontbreekt misschien wel een fietsenstalling.  

Advies: gunstig – gezien het socio culturele karakter van het project 

Gelet op het gunstig advies van de dienst Openbare Werken van de gemeente 
Grimbergen van 10 maart 2017: 

Het voorwerp van de aanvraag betreft het wijzigen van de bestemming van een 

handelszaak tot een cultureel centrum.  

De bezetting van het nieuwe gebouw heeft geen uitbreiding nodig, maar voorziet in de 

transformatie en renovatie aan de voorzijde om er nieuwe ruimtes te verwezenlijken die 
voldoen aan de noden van het centrum. 

Het perceel is volgens de zoneringsindeling voor rioleringsplannen opgesteld door de 
Vlaamse Milieu Maatschappij, gelegen in het centraal gebied.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen of buffervoorzieningen, gescheiden lozing van hemelwater en 
afvalwater zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 juli 2013 is niet van 
toepassing op dit dossier.  

Een nieuwe RWA afvoerleiding in het kader van de wijziging van de handelszaak tot een 
cultureel centrum wordt voorzien op perceel. 
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Enkel voor de sanitaire voorzieningen op de 1ste verdieping worden technische installaties 

voorzien. De toiletten worden aangesloten op de bestaande septische put en het 
grijswater van de douche ruimte op de bestaande afvalwaterleiding op het perceel. 

Het gemeentelijke reglement en voorschriften voor rioolaansluitingen aan het openbare 
rioleringsstelsel is van toepassing. Ter hoogte van de rooilijn dient een nieuwe (RWA) 

aansluitingsputje met gietijzeren deksel (20 cm x 20 cm) geplaatst te worden. Daarna 
dient de aansluiting van dit aansluitingsputje op het openbare rioleringsstelsel, met dia. 
160 mm pvc buis uitgevoerd te worden door een aannemer aangesteld door de 
gemeente. 

De vloei van het aansluitputje RWA dient zich te bevinden tussen 80 à 120 cm onder het 
maaiveld niveau. 

Het gescheiden afwateringssysteem van het cultureel centrum dient voorzien te zijn van 

een keuringsattest type “VLARIO”. voordat er op het openbare rioleringsstelsel kan 
worden aangesloten volgens de gemeentelijke voorschriften en te bekomen toelating. 

Er dient rekening gehouden te worden met de leiddraad + checklist van de 

pesticidentoets van de VMM (2009) voor een pesticidenvrij beheer van het openbare 
domein bij aanleg van verharde oppervlaktes. 

Het voetpad ter hoogte van de perceel dient beschermd te worden tijdens de 

transformatie en renovatie werken om schade te voorkomen. Bij beschadiging dient het 
voetpad over de volledige breedte van het perceel palend aan de weg, heraangelegd te 
worden volgens de gemeentelijke voorschriften en SB 250 versie 3.1. 

Advies Openbare Werken: GUNSTIG, rekeninghoudend met bovenvermelde opmerkingen.  

Advies van de GECORO 

/// 

1.6. Openbaar onderzoek 

De aanvraag valt niet onder de aanvragen, die openbaar moeten gemaakt worden 
volgens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, zoals laatst gewijzigd op 6 

juni 2014. 

1.7. Richtlijnen en omzendbrieven 

Het voorgelegd ontwerp voldoet aan de omzendbrief betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen van 8 juli 1997: artikel 5 
woongebieden en artikel 6 nadere aanwijzingen in verband met woongebieden. 

1.8. Historiek 

De woning werd volgens het kadaster opgebouwd in 1932. 

Op 27 november 1969 werd een stedenbouwkundige vergunning BA/58/69-STR 
afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel en het bouwen van een bergplaats (ref. 
stedenbouw 293/AB/1972). 

Op 2 december 1996 werd een stedenbouwkundige vergunning BAL/86/96 afgeleverd 

voor het plaatsen van lichtreclame.  

1.9. Watertoets 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, m.a.w. heeft geen enkele invloed op het 
watersysteem, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat er geen 
schadelijk effect wordt veroorzaakt. Er dienen dan ook geen voorwaarden of maatregelen 

te worden opgelegd. Het ontwerp is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van 
het decreet integraal waterbeleid. 

1.10. Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een 

sociaal of bescheiden woonaanbod 

/// 
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2. AFWEGING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

2.1. Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en het project 

De bestaande toestand 

De aanvraag is gelegen langsheen de Grimbergsesteenweg, een gemeenteweg. Deze weg 
is in het mobiliteitsplan gecategoriseerd als lokale ontsluitings- en verzamelweg en 
beantwoordt qua uitrusting aan de bepalingen van artikel 4.3.5. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

De omgeving wordt gekenmerkt door residentiële bebouwing, waarbij naast woningen ook 
handelszaken voorkomen. In de onmiddellijke omgeving komt er socioculturele 

bebouwing voor (cf. Sint-Amandskerk en Sint-Jozefsschool). De aanpalende percelen zijn 
bebouwd met een rijwoning. 
Het perceel is bebouwd met een rijwoning met een handelspand op de gelijkvloerse 
verdieping. Het officieel huisnummer voor het pand gelegen Grimbergsesteenweg is 139. 

Het bestaande pand is ingeplant op de rooilijn en op de zijdelingse perceelsgrenzen. Het 
handelspand heeft een voorgevelbreedte van 14,56 m, een bouwdiepte van 42,44 m op 

het gelijkvloers en een bouwdiepte van 29,64 m op de verdieping. Het hoofdvolume, met 

een zolderverdieping onder hellend zadel-/mansardedak, heeft een bouwdiepte van 
10,44 m De bijgebouwen op de gelijkvloerse en eerste verdieping zijn ingericht onder plat 
dak. Het plat dak op de gelijkvloerse verdieping heeft 11 lichtkoepels. De kroonlijsthoogte 
bedraagt aan de linkerzijde 6,70 m gemeten vanaf het maaiveld tot de bovenzijde van de 
dakgoot en aan de rechterzijde 6,88 m. De bijgebouwen zijn afgewerkt met een plat dak 
met een kroonlijsthoogte van 3,51 m gemeten vanaf het maaiveld tot de bovenzijde van 

de dakrand voor het gelijkvloers en 6,46 m voor het gedeelte van de eerste verdieping.  

Het handelspand is vooraan op het gelijkvloers ingericht met een handelszaak en garage. 
Achteraan bevindt zich op het gelijkvloers een wc, een hal, een kantoorruimte, een 
eetkamer, een keuken, nog een toilet, een badkamer, een berging, een bergplaats en een 
veranda met aansluitend een terrasverharding van ongeveer 15 m². De tuin heeft een 
oppervlakte van 360 m². Op de eerste verdieping zijn er verschillende opslagruimtes 
voorzien. Er is ook een technische ruimte en een wc ingericht. Achteraan is er nog een 

slaapruimte voor de conciërge aanwezig. De zolderverdieping is ingedeeld in drie ruimtes, 

maar die worden niet gebruikt. Het keldergedeelte wordt eveneens niet gebruikt. 

De gewenste ontwikkelingen 

Voorliggende aanvraag betreft het wijzigen van de bestemming van een deel van de 
handelszaak naar cultureel centrum. 

Het volume van het pand wordt niet gewijzigd. Binnen de bestemming “gemengde zone 
voor wonen en werken” van het BPA Kloosterweide worden de ruimtes omgevormd naar 

bruikbare lokalen voor diensten van socioculturele en religieuze aard. De aanvrager wenst 
de huidige activiteiten, die momenteel plaatsvinden in het pand gelegen de Villegas de 
Clercampstraat 36, in te richten op voorliggend perceel om zo tegemoet te komen aan de 
bijkomende behoefte aan colloquia en interculturele uitwisselingen. Het pand wenst men 
als volgt in te richten:  

Op het gelijkvloers blijft de garage vooraan behouden. De plafondhoogte van de garage 

wordt aangepast. Ter hoogte van de inkom wordt een cafetaria (73,7 m²) met toog 
(9 m²) voorzien. Erachter wordt een gebedsruimte (70,0 m²) en een speelzaal voor 

jongeren (50,6 m²) ingericht. De overige delen op het gelijkvloers blijven ongewijzigd. 
Een verbinding naar deze achterliggende delen is voorzien via deuropeningen in de 
nieuwe binnenmuren.  

Op de eerste verdieping worden, naast circulatieruimte (24,3 m²), drie leslokalen 
ingericht met een respectievelijke oppervlakte van 41,3m², 16,8 m² en 32,4 m². 

Daarnaast wordt er een ruimte voorzien voor een secretariaat (13,2 m²) en een 
polyvalente ruimte van 45,0 m² in functie van conferenties, evenementen en activiteiten 
voor kinderen en jongeren. Verder worden er op de verdieping 3 wc’s voorzien. Het 
achterste deel op de verdieping blijft behouden als slaapruimte voor de conciërge.  

Op de zolderverdieping wordt de plafondhoogte gewijzigd om nog twee leslokalen 
(32,0 m² en 37,0 m²) en een vergaderruimte (40,7 m²) in te richten. Tenslotte wordt de 
kelderverdieping ingericht met 6 toiletten, een douche en een urinoir met een breedte van 

3,90 m. 
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De focus van de uitbreiding richt zich op socioculturele en educatieve activiteiten 

(huiswerkbegeleiding, taalcursus,…). Dit wordt gestaafd door het gegeven dat de 
gebedsruimte in oppervlakte kleiner is dan de huidige gebedsruimte in het pand in de de 
Villegas de Clercampstraat. 

In totaal kunnen een 120 à 140 kinderen deelnemen aan educatieve activiteiten buiten de 

schooluren en in het weekend (cf. 3 klassen met ongeveer 70 kinderen tussen 7 en 12 
jaar oud en 2 klassen met ongeveer 70 kinderen voor jongeren tussen 13 en 16 jaar). 

2.2. Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening 

Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4. van de VCRO gericht op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor 
het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt 

rekening met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO: 

Functionele inpasbaarheid 

Er wordt een wijziging aangevraagd van de functie van detailhandel naar 
gemeenschapsvoorziening dewelke vergunningsplichtig is, conform de bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 
vergunningsplichtige functiewijzigingen. 

Het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar een gemeenschapscentrum is 
functioneel inpasbaar in deze omgeving. De functiewijziging situeert zich binnen de 
bestemmingszone ‘voor één- of meergezinswoningen, kleine bedrijven, handel, 
uitoefening van vrije beroepen, horeca, enz.’ van het BPA Kloosterweide. De functionele 
inpassing in de omgeving is bijgevolg reeds gebeurd bij de opmaak van het BPA. Gelet op 
de nabijheid van andere bebouwing voor culturele activiteiten en onderwijs en gelet op de 
talrijke horeca- en handelszaken binnen het woongebied van het centrum van Strombeek 

is voorliggende aanvraag inpasbaar in de omgeving. De achterste delen van het pand, 
bestemd voor kleine bedrijven en handel, blijven ongewijzigd en worden dus niet gebruikt 
voor de socioculturele en educatieve activiteiten. 

Mobiliteitsimpact 

Binnen de aanvraag tot functiewijziging blijft de inpandige garage behouden.  

In het gemeentelijk reglement op de aanleg van parkeerplaatsen zijn er geen normen 
vastgelegd voor functies van gemeenschapsvoorzieningen. Gelet op de vooropgestelde 

functiewijziging dienen er geen specifieke autoparkeerplaatsen voorzien te worden. 

In de onmiddellijke omgeving zijn er parkeerplaatsen beschikbaar binnen het openbaar 
domein, zoals in de Tramstraat, het Sint-Amandsplein en de Singel. De parkeerplaatsen 
zijn gelegen op wandelafstand. Verder zijn er ook haltes voor openbare vervoer gelegen 
op wandelafstand. Om tegemoet te komen aan de fietsgebruikers wordt gevraagd om in 
de diepe inpandige garage fietsenstallingen te voorzien.  

Gelet op de activiteiten in de buurt (cafetaria’s, activiteiten in de Sint-Amandskerk, en de 
Sint-Jozefsschool) voorziet voorliggende aanvraag in gelijkaardige activiteiten, die worden 
georganiseerd op een kleine oppervlakte. 

Schaal 

De schaal van het project sluit aan bij de bestaande omgeving.  

De functiewijziging heeft enkel betrekking op een deel van de bebouwde oppervlakte. 

Ruimtegebruik en bouwdichtheid 

Qua ruimtegebruik en bouwdichtheid sluit het project aan bij de bestaande omgeving. 

Het bouwvolume wordt niet gewijzigd. Het ruimtegebruik en de invulling van het pand 
worden voorzien voor activiteiten van socioculturele en educatieve aard, die tevens al 
terug te vinden zijn in de directe omgeving. 

Het achterste gedeelte van het pand zal niet worden gebruikt voor de socioculturele en 
educatieve activiteiten maar blijft wel bereikbaar. 
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Visueel-vormelijke elementen 

Alle geveldelen van het pand, afgewerkt in metselwerk blijven ongewijzigd. Er wordt geen 
publiciteit vermeld op de ingediende plannen. Noch de winkelpui, noch de garagepoort 
wordt gewijzigd. Het buitenschrijnwerk en de dakbedekking blijven eveneens behouden. 

De aanvraag heeft aldus geen visuele impact. 

Cultuurhistorische aspecten 

In de omgeving zijn er vastgestelde bouwkundige relicten, waaronder de Sint-
Jozefsschool met bijhorend klooster. Gelet op het feit dat er geen wijzigingen aan de 
geveldelen worden voorzien is er geen impact van de aanvraag op de cultuurhistorische 
aspecten. 

Het bodemreliëf 

Er worden geen wijzigingen aan het reliëf aangebracht. 

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 

Licht, lucht, geluid, ergonomie, verwarming, koeling en kleurgebruik zijn factoren die in 
een gebouw de gezondheid van de gebruikers sterk beïnvloeden. De kwaliteit van de 
verschillende ruimtes in voorliggende aanvraag is net voldoende.  

Het gebouw wordt voorzien van nieuwe isolatie en afdichting van de daken. Bijgevolg 
zullen de energieprestaties worden verbeterd.  

De eventuele hinder ingevolge de werkzaamheden zal beperkt zijn daar deze tijdelijk van 
aard zijn en geschat worden op twee maanden. 

Uit het advies van de brandweerzone Vlaams-Brabant West van 11 mei 2017 blijkt dat 
dat de veiligheidsmaatregelen in verband met brandpreventie zijn opgenomen binnen 
voorliggend project. 

Aangezien er sprake is van een publiek toegankelijk gebouw, waarbinnen de toegankelijke 
oppervlakten meer dan 400 m² beslaan, dient de toegankelijkheid van het project te 

worden geëvalueerd op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 
tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 

toegankelijkheid. 

Rekening houdende hiermee worden onderstaande opmerkingen geformuleerd: 
 kelder: 

- er wordt een nieuwe sanitaire blok gecreëerd, met gevolg dat er een aangepast 
toilet dient aanwezig te zijn (cf. artikel 29/2) 

- er wordt een publiekstoegankelijke douche voorzien, dus moet er een aangepaste 
douche aanwezig te zijn (artikel 29/2) 

 gelijkvloers: 
- volgende nieuwe deuren zijn te smal (artikel 22, § 2): 

. dubbele deur garage – gebedsruimte 

. dubbele deur gebedsruimte – speelzaal voor jongeren 

. deur gebedszaal – ongewijzigd deel 

. dubbele deur speelzaal voor jongeren – Main Cafetaria 

. dubbele deur  Speelzaal voor jongeren – ongewijzigd deel 
- volgende nieuwe deuren hebben onvoldoende vrije vlakke draairuimte (artikel 

24): 

. dubbele deur garage – gebedsruimte aan de trekzijde (dit kan eventueel 
aanvaard worden omdat er geen werken uitgevoerd worden aan  de helling in 

de garage) 
. de deur garage – trap is ook te smal, maar omdat deze enkel toegang 

verschaft naar een trap, kan deze afwijking aanvaard worden 
 1ste verdieping: 

- er wordt een nieuwe sanitaire blok gecreëerd, met gevolg dat er een aangepast 
toilet dient aanwezig te zijn (artikel 29/2) 

- volgende nieuwe deuren zijn te smal (artikel 22, § 2): 

. deur hal – polyvalente ruimte 

. deur hal – WC 3 
- volgende nieuwe deuren hebben onvoldoende vrije vlakke draairuimte (artikel 

24): 
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. deur hal – WC 3 aan de trekzijde 

 zolderverdieping: hieraan worden geen structurele werken uitgevoerd (deuren, 
gangen, …). De bestaande ruimten krijgen een ander functie. Hiervoor dient de 
toegankelijkheid niet aangepast te worden. 

De verordening heeft enkel toepassing op die delen van de constructie, waaraan werken 

uitgevoerd worden (artikel 2). Bijgevolg kan er niet geëist worden dat er een lift geplaatst 
wordt, wanneer er niet aan de verticale circulatie gewerkt wordt. Ook bestaande zaken, 
zoals deuren en gangen, waaraan geen werken uitgevoerd worden vallen niet onder het 
toepassingsgebied van de verordening. 

Hierdoor kan het project voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden betreffende de 
toegankelijkheid, met als voorwaarden: 
 de nieuwe deuren moeten voldoende breed zijn en voorzien van de nodige 

opstelruimten (artikels 22, § 2, 24 en 25); 
 er dient minstens één aangepast toilet en één aangepaste douche te worden voorzien 

(artikel 29/2). 

Voorliggend stedenbouwkundig advies doet geen uitspraak over het bekomen van 

eventuele andere vergunningen zoals bijvoorbeeld voor de uitbating van een cafetaria. 

2.3. Advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft in zijn advies uitgebracht op 16 mei 
2017 volgende elementen aangewezen om te worden opgenomen in voorliggende 
beslissing: 

Voorliggende aanvraag integreert zich, door de voorgestelde inplanting, de voorgestelde 
morfologie en het voorgestelde uitzicht goed op het perceel en in de omgeving, op 
voorwaarde dat: 

 de socioculturele en educatieve activiteiten zich beperken tot de ruimtes zoals 
aangeduid op de plannen; 

 er fietsstelplaatsen worden voorzien in de inpandige garage 
 het advies van de dienst Openbare Werken van de gemeente Grimbergen van 10 

maart 2017 strikt wordt nageleefd; 
 het advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West van 11 mei 2017 strikt wordt 

nageleefd; 

 de nieuwe deuren voldoende breed zijn en voorzien worden van de nodige 
opstelruimten (artikels 22, § 2, 24 en 25); 

 er minstens één aangepast toilet en één aangepaste douche wordt voorzien (artikel 
29/2). 

3. ALGEMENE CONCLUSIE 

Gelet op de beraadslaging op basis van het advies van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar, zoals hierboven in alle onderdelen van de tekst 
weergegeven, waarbij de fractie Open VLD vraagt om akte te nemen van het volgende: 

 m.b.t. de overeenstemming van de aanvraag met het gewestplan (zie: 1.2.1. – 
Gewestplan, 1.2.4. – Overeenstemming met dit plan): 

Terecht wordt opgemerkt dat de gevraagde bestemmingswijziging, die 

vergunningplicht is, verenigbaar moet zijn met de directe omgeving. 

Juridisch betekent dit dat de woonfunctie niet in het gedrang mag gebracht worden.  

Uit de onrust bij de bewoners van Strombeek n.a.v. de openbare procedure bij de 
vorige aanvraag en de vele bezwaarschriften daaromtrent blijkt dat de inplanting van 
een moskee, school en cultuurcentrum niet gedragen wordt door de bevolking. 

Ondertussen zijn ook de eerste bewoners in de onmiddellijke omgeving reeds 
verhuisd (letterlijk) ten gevolge van de loutere aankondiging van de 

installatieplannen. 

M.a.w. deze inplanting is niet verenigbaar met de woonfunctie. 

Daarom moet bij punt 1.2.4 Overeenstemming met dit plan de conclusie dan ook zijn: 
“De aanvraag is niet in overeenstemming met de hierboven vermelde bepalingen.” 

 m.b.t. het advies van de brandweerzone (zie: 1.5. – Adviezen / Externe adviezen): 
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Voor de volledigheid dient erop gewezen dat het gunstig advies van de 

Brandweerzone expliciet vermeldt dat er op de zolderverdieping helemaal geen 
leslokalen of andere activiteiten mogen ingericht worden. Hier kan derhalve niet aan 
voorbij gegaan worden. 

 m.b.t. het advies van de gemeentelijke dienst Mobiliteit (zie: 1.5. – Adviezen / 

Interne adviezen): 

Het advies van de dienst Mobiliteit is zeer merkwaardig: “gunstig – gezien het 
socioculturele karakter van het project”. 

Een “sociocultureel karakter” is juridisch echter geen wettelijk basis voor een gunstig 
advies. 

Voor de evaluatie van de parkeergelegenheid wordt geen rekening gehouden met de 
“400 m”-regel. Er is onvoldoende parkeergelegenheid in de buurt. Bovendien 

ontbreken zelfs de vereiste parkeerplaatsen volgens het gemeentelijk 
parkeerreglement. 

Het mobiliteitsadvies kan dan ook niet gunstig zijn. 

 m.b.t. het feit dat de aanvraag niet werd onderworpen aan een openbaar onderzoek 
(zie: 1.6 – Openbaar onderzoek): 

Uit het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over 

aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen 
tot verkavelingswijziging”: 

Art. 3, § 3 De volgende aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning worden 
onderworpen aan een openbaar onderzoek: 

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend 
bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, met een bruto grondoppervlakte 
van meer dan 500 vierkante meter; 

De ontwerptekst stelt dat de aanvraag niet valt onder de aanvragen die een openbaar 
onderzoek vereisen. 

Gezien in de praktijk de functieherbestemming van het gebouw reeds (al dan niet 

gedeeltelijk) werd doorgevoerd dient er nagegaan of deze tweede, herwerkte versie 
van de stedenbouwkundige aanvraag overeenstemt met de realiteit. Is de 
winkelruimte nog winkel? Is de opslagruimte nog opslag? Staan deze 
herbestemmingen desgevallend op het aanvraagplan? 

Om klaarheid te brengen dient door de administratieve overheid d.m.v. een 
afstapping ter plaatse nagegaan wat het totale aantal te vergunnen m² is.  

Deze bepalen dan ook of er een openbaar onderzoek vereist is, zoals in de eerste 
aanvraag. 

 m.b.t. de functionele inpasbaarheid van de aanvraag (zie: 2.2. – Toetsing aan de 
goede ruimtelijke ordening / Functionele inpasbaarheid): 

Volgens het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is de 
bestemmingswijziging naar gemeenschapscentrum functioneel inpasbaar in deze 
omgeving.  

Als enige argument wordt verwezen naar de huidige bestemming binnen het BPA 
Kloosterweide, nl. bewoning, kleine bedrijven, handel en horeca.  

Hier past deze gevraagde bestemming precies niet in! Daarom moet er trouwens 
wettelijk een bestemmingswijziging doorgevoerd worden. M.a.w. het enige 

aangehaalde argument impliceert dat de gevraagde bestemming functioneel NIET 
inpasbaar is. 

 m.b.t. de mobiliteitsimpact van de aanvraag (zie: 2.2. – Toetsing aan de goede 
ruimtelijke ordening / Mobiliteitsimpact): 

In de ontwerptekst wordt verkeerdelijk gesteld dat in het gemeentelijk reglement op 
de aanleg van parkeerplaatsen geen normen voor de gevraagde functies voorzien 
zijn. Dit is flagrant in tegenstelling tot de tekst. 

Zo zou: 
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- de moskee (of het “cultuurcentrum”) onder de bepaling “Schouwburgen, 

bioscopen, concertgebouwen,…” kunnen vallen (1 parking per 10 zitpl.); 
- de leslokalen onder de bepaling “Onderwijsinrichtingen” kunnen vallen (parking = 

aantal leslokalen x 1 of x2); 
- de cafetaria onder de bepaling “Handelsgebouwen, cafés,…” kunnen vallen (1 

parking /50m²); 
- enz … 

In functie van beschouwing zijn hier tussen de 10 à 15 parkeerplaatsen een 
minimum. 

Er anders over beslissen zou volledig in strijd zijn met het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel. 

 m.b.t. hinderaspecten en veiligheid in het algemeen (2.2. – Toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening / Hinderaspecten en veiligheid in het algemeen): 

Wat betreft de Vlaamse Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid wordt ten 
onrechte gesteld dat deze enkel van toepassing is op die delen van de constructie 

waaraan werken uitgevoerd worden. (§ 2). 

Deze stelt duidelijk dat alle “geplande werkzaamheden die een stedenbouwkundige 
vergunning vereisen” gevat zijn. M.a.w. de gehele herbestemming die het voorwerp 

uitmaakt van deze aanvraag valt onder de “toegankelijkheidsverordening”.  

M.a.w. ook toegangen, doorgangen, deuren en niet-gelijkvloerse gebouwen en 
activiteiten evenals buitenactiviteiten dienen conform gemaakt aan de verordening. 

Na verdere beraadslaging waarin met betrekking tot de door Open VLD aangehaalde 
argumenten het volgende wordt ingebracht: 

 m.b.t. de overeenstemming van de aanvraag met het gewestplan (zie: 1.2.1. – 
Gewestplan, 1.2.4. – Overeenstemming met dit plan): 

Uit de vele bezwaarschriften die werden ingediend naar aanleiding van de vorige 
stedenbouwkundige aanvraag voor dit project, welke onderworpen diende te worden 
aan een openbaar onderzoek, en uit de beslissing van omwonenden om te verhuizen 
zoals aangehaald door de fractie Open VLD, kunnen geen conclusies getrokken 

worden met betrekking tot de stedenbouwkundige verenigbaarheid van de gewenste 
bestemmingswijziging met de onmiddellijke omgeving. Zoals aangehaald zijn er in de 
directe omgeving van het pand gelegen Grimbergsesteenweg 139 andere openbare 

nutsvoorzieningen en sociaal-culturele inrichtingen. Dit is eigen aan het meer 
verstedelijkte en verdichte karakter van de kern van Strombeek-Bever. Zo bevinden 
de Sint-Jozefsschool en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen en Cultuur 
Strombeek Grimbergen zich in de directe omgeving. 

 m.b.t. het advies van de brandweerzone (zie: 1.5. – Adviezen / Externe adviezen): 

Het advies van de brandweerzone moet inderdaad strikt worden nageleefd.  

 m.b.t. het advies van de gemeentelijke dienst Mobiliteit (zie: 1.5. – Adviezen / 
Interne adviezen): 

In het mobiliteitsadvies wordt de bestemmingswijziging van het pand getoetst aan de 
aanvullende bouwverordening op de aanleg van parkeerruimten zoals vastgesteld bij 
gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 1998. Hierin worden met betrekking tot het 

aantal te realiseren parkeerplaatsen normen vastgesteld met betrekking tot 
woongebouwen, handelsgebouwen, industriële en ambachtelijke gebouwen, loodsen 

voor trams, autobussen en taxi’s, kantoorgebouwen, autoherstelplaatsen, hotels, 
schouwburgen, bioscopen en concertgebouwen, ziekenhuizen en klinieken en, 
tenslotte, onderwijsinrichtingen (kleuter- en lager onderwijs, secundaire scholen, 
hoger niet-universitair onderwijs). Het project dat voorligt beantwoordt aan geen 
enkele van deze kwalificaties. 

 m.b.t. het feit dat de aanvraag niet werd onderworpen aan een openbaar onderzoek 
(zie: 1.6 – Openbaar onderzoek): 

Uit de plannen van het ingediende dossier blijkt dat de grondoppervlakte van het 
gebouw beduidend minder dan 500 m² bedraagt, eerder 300 m². De toepassing van 
de geciteerde regel is dan ook niet aan de orde. 
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 m.b.t. de functionele inpasbaarheid van de aanvraag (zie: 2.2. – Toetsing aan de

goede ruimtelijke ordening / Functionele inpasbaarheid):

De functiewijziging situeert zich binnen de bestemmingszone ‘voor één- of
meergezinswoningen, kleine bedrijven, handel, uitoefening van vrije beroepen,
horeca, enz.’ van het BPA Kloosterweide. In de voorliggende argumentatie wordt geen

gewag gemaakt van “enz.”. Hiermee wordt verwezen naar tal van functies die
rechtstreeks bij het wonen kunnen aansluiten en ermee verenigbaar zijn. Een
gemeenschapsvoorziening sluit onmiddellijk bij de woonfunctie aan en wordt,
afhankelijk van de schaal ervan, zelfs best zoveel mogelijk te midden van het wonen
gesitueerd. De vaststelling dat gelijkaardige voorzieningen reeds binnen dezelfde zone
van het BPA Kloosterweide aanwezig zijn, bevestigt dit.

 m.b.t. de mobiliteitsimpact van de aanvraag (zie: 2.2. – Toetsing aan de goede

ruimtelijke ordening / Mobiliteitsimpact):

De omschrijvingen opgenomen in de aanvullende bouwverordening op de aanleg van
parkeerruimten zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 1998
moeten beperkend worden begrepen. Zoals hoger aangehaald worden hierin normen

vastgesteld met betrekking tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor
woongebouwen, handelsgebouwen, industriële en ambachtelijke gebouwen, loodsen

voor trams, autobussen en taxi’s, kantoorgebouwen, autoherstelplaatsen, hotels,
schouwburgen, bioscopen en concertgebouwen, ziekenhuizen en klinieken en,
tenslotte, onderwijsinrichtingen (kleuter- en lager onderwijs, secundaire scholen,
hoger niet-universitair onderwijs). Het project dat voorligt beantwoordt aan geen
enkele van deze kwalificaties. Hoewel er binnen het centrum een cafetaria voorzien
wordt, kan niet gewaagd worden van een handelszaak. Hoewel er in het centrum
leslokalen voorzien worden, is er geen sprake van een onderwijsinstelling in de zin

van een kleuterschool, een lagere school, een secundaire school of een instelling voor
hoger niet-universitair onderwijs. Hoewel het project omschreven wordt als een
“cultuurcentrum”, is er geen sprake van een schouwburg, een bioscoop of een
concertgebouw.

Indien deze stellingname bediscussieerd zou worden, dan dient steeds rekening
gehouden te worden met de uitgangssituatie: tot nog toe was er sprake van een
handelszaak met een oppervlakte van om en bij de 730 m², waarvan 476 m² op de

gelijkvloerse verdieping en 254 m² op de eerste verdieping. Voor een totaal van 730
m² dienen 730 m²/50 m² parkeerplaatsen te worden aangelegd. Dit geeft ca. 15
parkeerplaatsen. Deze dienen kunnen op vandaag als verworven worden beschouwd.
Daartegenover kan m.b.t. de gevraagde functiewijzigingen de volgende berekening
worden gezet:
- 2 leslokalen gericht op de leeftijdsgroep die overeenstemt met het kleuter- en

lager onderwijs  2 X 1 parkeerplaats = 2 parkeerplaatsen;

- 2 leslokalen gericht  op de leeftijdsgroep die overeenstemt met het secundair
onderwijs  2 X 2 parkeerplaatsen = 4 parkeerplaatsen;

- een cafetaria van 82,7 m²  82,7 m²/50 m² = 2 parkeerplaatsen

- secretariaat en vergaderzaal beslaan samen een oppervlakte van 58,2 m² en
kunnen worden gevat onder de functie “kantoorgebouwen”  58,2 m²/50 m² = 1

parkeerplaats;
- in het totaal geeft dit 9 parkeerplaatsen, wat minder is dan de vergund geachte

15 parkeerplaatsen.

 m.b.t. hinderaspecten en veiligheid in het algemeen (2.2. – Toetsing aan de goede
ruimtelijke ordening / Hinderaspecten en veiligheid in het algemeen):

De verordening heeft enkel toepassing op die delen van de constructie, waaraan

werken uitgevoerd worden (artikel 2). Bijgevolg kan er niet geëist worden dat er een
lift geplaatst wordt, wanneer er niet aan de verticale circulatie gewerkt wordt. Ook
bestaande zaken, zoals deuren en gangen, waaraan geen werken uitgevoerd worden
vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening.

Gelet op de uitdrukkelijke vraag van de fractie Open VLD om akte te nemen van de 
stemming betreffende het afgeven van een stedenbouwkundige vergunning aan de 

COMMUNAUTE MUSULMANE DE BELGIQUE VZW, Kesselsstraat 28, 1030 Schaarbeek, voor 
het wijzigen van de bestemming van het pand gelegen Grimbergsesteenweg 139 te 1853 
Grimbergen van handelszaak naar een gemeenschapscentrum, met oplegging van de 
voorwaarden vermeld in het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: 



stemmen tegen: 

Chris Selleslagh, Kevin Vleminckx, Tom Gauda en ; 

onthouden zich : 
/// 

stemmen voor: 

Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Kirsten Hoefs, Trui Olbrechts, Eddie 
Boelens; 

Het ontwerp wordt derhalve met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen 
in overeenstemming bevonden met de goede ruimtelijke ordening, op voorwaarde dat: 
 de socioculturele en educatieve activiteiten zich beperken tot de ruimtes zoals

aangeduid op de plannen;
 er fietsstelplaatsen worden voorzien in de inpandige garage

 het advies van de dienst Openbare Werken van de gemeente Grimbergen van 10
maart 2017 strikt wordt nageleefd;

 het advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West van 11 mei 2017 strikt wordt
nageleefd;

 de nieuwe deuren voldoende breed zijn en voorzien worden van de nodige
opstelruimten (artikels 22, § 2, 24 en 25);

 er minstens één aangepast toilet en één aangepaste douche worden voorzien (artikel
29/2).

BESCHIKKEND GEDEELTE 

BESLIST: met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen 

Enig artikel. 

Krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten, verleent 
het college de stedenbouwkundige vergunning (Formulier I) aan: 
> COMMUNAUTE MUSULMANE DE BELGIQUE VZW, Kesselsstraat 28, 1030 Schaarbeek,
voor het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar een gemeenschapscentrum,
Grimbergsesteenweg 139, 1853 Grimbergen, (afd. 4) sectie A 229 K4, op voorwaarde
dat:

 de socioculturele en educatieve activiteiten zich beperken tot de ruimtes zoals
aangeduid op de plannen;

 er fietsstelplaatsen worden voorzien in de inpandige garage
 het advies van de dienst Openbare Werken van de gemeente Grimbergen van 10

maart 2017 strikt wordt nageleefd;
 het advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West van 11 mei 2017 strikt wordt

nageleefd;

 de nieuwe deuren voldoende breed zijn en voorzien worden van de nodige
opstelruimten (artikels 22, § 2, 24 en 25);

 er minstens één aangepast toilet en één aangepaste douche worden voorzien (artikel
29/2).




