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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 31 AUGUSTUS 2021

Besluit van de burgemeester: vellen naaldbomen kunstgrasveld, Linden
862.2 Beplantingsdienst - Werken in parken, squares, straten, enz. Kappen van bomen door het
bestuur zelf
Feiten en context
De gemeente ontving op 23 augustus 2021 een mailbericht vanwege de dienst Gemeentelijke
Infrastructuur en Milieu. Na aanleg van het kunstgrasveld te Linden werd vastgesteld dat
nabijgelegen naaldbomen zeer veel naalden verliezen die op het pas aangelegde veld terechtkomen.
Dit naaldafval is moeilijk te ruimen en kan uiteindelijk schade berokkenen aan het kunstgrasveld (zie
bijlage).
Het kunstgrasveld is in eigendom van de gemeente Lubbeek (openbaar domein). De bomen zijn
gelegen op de perceelsgrens tussen het kunstgrasveld en het terrein van de scouts Leeuwkens
Linden. De scouts zijn akkoord met de kap, indien de naaldbomen vervangen worden door een struik
of klimplant zodat het metalen hek aan het zicht onttrokken wordt.
Juridische gronden
- Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25/04/2014, Titel IV: artikel 4.2.1,: 3°:
Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, bomen die op een hoogte van
één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van
de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning nodig is, (bvr 16/7/2010 b.s. 10/9/2010 en latere wijzigingen): artikel 6.1. een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor:
2° het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille
van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester;
Argumentatie
Blijkens bijgevoegde documenten (e-mail, foto’s) is aangetoond dat deze bomen schade aan
aanpalende eigendommen kunnen verrichten. De nood tot dringende kap van deze bomen is
aanwezig.
Het kunstgrasveld ligt in woongebied. Overeenkomstig de wetgeving Omgevingsvergunningen geldt
er een vergunningsplicht voor het kappen van hoogstammige bomen, behoudens wanneer er een
acuut gevaar dreigt te zijn. In het laatste geval kan de burgemeester een besluit nemen om een
boom te vellen.
Besluit
Enig artikel. Op basis van de ontvangen informatie geeft de burgemeester instemming tot vellen van
bomen op de locatie gelegen te Linden op de perceelsgrens tussen het kunstgrasveld en het terrein
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van de scouts, ter voorkoming dat deze bomen schade zouden berokkenen aan aanpalende
eigendommen.

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 2 september 2021
De Algemeen directeur,

Klaas Gutschoven

De Burgemeester,

Theo Francken

