VELLEN VAN BOMEN
SAMENSTELLEN VAN DE OMGEVINGSAANVRAAG

CONTACTGEGEVENS
Met deze brochure willen we via een stappenplan een handleiding aanbieden voor het opstellen van een
omgevingsaanvraag voor het vellen van bomen ( = de vroegere ‘kapvergunning’).
Indien U na het doornemen van deze brochure toch nog vragen hebt of problemen met bepaalde
toepassingen online, kunt U ons steeds contacteren via volgende gegevens :
Dienst Omgevingsvergunningen
Sectie Stedenbouw
Botermarkt 2
8800 ROESELARE
051 26 23 00
stedenbouw@roeselare.be
Het loket is geopend van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en in de namiddag op afspraak.
Voor afspraken neemt U best rechtstreeks contact op met het nummer 051 26 23 04.
Het loket van de dienst omgevingsvergunningen bevindt zich op de tweede verdieping van het stadhuis.
Bij het binnenkomen in het stadhuis, neemt U een ticket aan de zuilen aan de linkerkant. Op het
hoofdmenu kiest U voor ‘Wonen en verbouwen’ en in het volgende menu ‘Info stedenbouw/openbaar
onderzoek’. Begeef U vervolgens naar de wachtzaal van de dienst stedenbouw op de tweede verdieping.

REGELGEVING IN EEN NOTENDOP
Indien de boom niet tot een bos behoort én op een huiskavel staat in woongebied, agrarisch gebied of
industriegebied op minder dan 15 meter van een vergund gebouw, dan heb je, indien er geen conflict
met andere voorschriften is, geen omgevingsvergunning nodig voor het vellen ervan.
De dienst stedenbouw kan al deze voorwaarden voor U nagaan.
In alle andere gevallen is voor het vellen van een boom met een stamomtrek van minimum 1 meter
gemeten op 1 meter hoogte wel een omgevingsvergunning nodig.
De groendienst geeft de dienst stedenbouw advies bij elke omgevingsaanvraag voor het vellen van
bomen. Het is mogelijk dat, indien een aanvraag goedgekeurd wordt, er een voorwaarde in de
vergunning wordt opgelegd die bepaalt dat elke te vellen boom gecompenseerd moet worden door het
aanplanten van een nieuwe boom. Hierbij zal de voorkeur altijd uit gaan naar het aanplanten van een
nieuwe streekeigen boom.

BELANGRIJKE NOTA :
In speciale omstandigheden moet een aanvraag voor het vellen niet via het stadsbestuur, maar
via het Agentschap Natuur en Bos gebeuren.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor het vellen van bomen in een bos, het (deels) ontbossen van
gronden, het vellen van bomen die beschouwd worden als kleine landschapselementen in
agrarisch gebvied, enz.
Hiervoor kunt U zich wenden tot :
Agentschap Natuur en Bos
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-Laan 1/2 bus 74
8200 BRUGGE (Sint-Michiels)
050 24 77 40 of fax 050 24 77 45
aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

1. INPLANTINGSPLAN
Via een kadaster plan kunt U het inplantingsplan gemakkelijk zelf opmaken.
Een kadastraal uittreksel kunt U online afdrukken via cadGIS. Zoek in Google op ‘cadgis’. Klik op het
zoekresultaat ‘cadGIS viewer web’ of volg de link : https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
Daar klikt U op het voorlaatste icoontje ‘opzoeking volgens adres’.

Via het 4de icoontje ‘afdrukken’ kunt U een uitteksel van het kadasterplan in PDF maken.
Geef als titel ‘Inplantingsplan’ en selecteer de schaal op 1/200 (of 1/500 voor grote percelen).

U maakt op het inplantingsplan op schaal (1cm = 200 of 500cm in werkelijkheid) een aanduiding van:
Alle bestaande verharding en bebouwing
Alle bestaande groenaanleg
Genummerde pijltjes die de kijkrichting van 3 kleurenfoto’s weergeven
Indien er meerdere bomen geveld worden : geef elke te vellen boom
een nummering op het inplantingsplan.
Indien er nieuwe bomen aangeplant worden als compensatie voor de te
vellen bomen : geef elke nieuw aan te planten boom eveneens een
tweede soort nummering op het inplantingsplan.
Sla het inplantingsplan met al Uw aanduidingen op als een apart bestand op A4 of A3 in PDF.
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2. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN
U maakt kort een nota waarin U :
- een motivering geeft voor het vellen van elke boom. Denk aan aantasting/ verrotting, het inrichten
van gronden,...
(bij meerdere bomen : volgens de nummering op het inplantingsplan)
- de stamomtrek gemeten op 1m hoogte + boomsoort opgeeft van elk te vellen boom
(bij meerdere bomen : volgens de nummering op het inplantingsplan)
- de boomsoort opgeeft van elke eventueel nieuw aan te planten boom ter compensatie
(bij meerdere bomen : volgens de tweede nummering op het inplantingsplan)
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Sla dit document op als een apart bestand op A4 in PDF.

3. FOTO’S
U voegt 3 kleurenfoto’s bij het dossier volgens de opnamepunten die U op het inplantingsplan hebt
aangeduid met pijltjes.
Sla elke foto afzonderlijk op in een apart bestand op A4 in PDF.
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4. INDIENEN
Wanneer U alle dossierstukken hebt opgemaakt, dient U Uw omgevingsaanvraag online in via
www.omgevingsloketvlaanderen.be. Er bestaat een snelinvoeroptie voor het ‘beperkt vellen van bomen
en/of reliëfwijzigingen’.
Indien U moeilijkheden ondervindt om het dossier zelf online in te dienen, kunt U een afspraak maken
op de dienst op het nummer 051 26 23 04. Een collega helpt U dan om het dossier in te geven in
het omgevingsloket. Vergeet niet Uw identiteitskaart samen met Uw pincode en alle nodige
dossierstukken mee te nemen naar deze afspraak!
INVOEREN VIA HET SNELLOKET :
Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be en kies voor ‘ga naar het loket’, doorloop de
inlogprocedure met Uw identiteitskaart en kies voor de optie ‘snelinvoer’.

Selecteer ‘beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen’ in de linkerkolom en ga verder via ‘project
aanmaken’

Vul de correcte korte omschrijving in en kies voor ‘aanvraag omgevingsvergunning’, Kies ‘volgende’.

Vul alle persooonlijke gegevens in (thuisadres van de aanvrager) en klik op ‘volgende’.

Zoek de locatie waar de werken zullen plaatsvinden op via de zoekfunctie links op het scherm en klik
op de betreffende locatie(s). De geselecteerde percelen kleuren nu geel. Klik op ‘volgende’.

Selecteer het type van de aanvraag + geef een korte omschrijving van de werken. Klik op
‘volgende’.

Laad alle PDF documenten op die je hebt opgemaakt. Klik op ‘volgende’.

Na het ondertekenen is Uw aanvraag officieel ingediend!

5. VERDER VERLOOP VAN HET DOSSIER
AANDACHT : ALLE communicatie verloopt via het omgevingsloket.
Vanuit dit platform worden per fase van het dossier korte standaard e-mailberichten gegenereerd. Pas
door in te loggen op het omgevingsloket krijgt U toegang tot het volledig bericht van de
dossierbehandelaar.
Vanaf het moment van digitaal indienen heeft de dienst omgevingsvergunningen 30 dagen de tijd om
Uw aanvraag te controleren. Hierbij wordt gekeken of alle nodige plannen en gegevens aanwezig zijn
om het dossier verder te kunnen behandelen. Hierna ontvangt U via het omgevingsloket een bericht of
het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard of niet.
Vanaf de dag dat de aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard begint de behandelingstermijn van
het dossier te lopen. Deze termijn bedraagt maximaal 60 kalenderdagen. Ze kan echter worden
verlengd tot 105 kalenderdagen indien een openbaar onderzoek noodzakelijk blijkt. De dienst probeert
de behandelingstermijnen steeds zoveel mogelijk in te korten waar mogelijk om de aanvragers vlot te
bedienen.
In het geval dat er een openbaar onderzoek noodzakelijk is, worden de aanpalende buren aangetekend
aangeschreven en ligt het dossier 30 dagen ter inzage aan het loket van de dienst
omgevingsvergunningen. Indien de aanpalenden dat wensen, kunnen ze hun bezwaren of opmerkingen
dan indienen om bij het dossier te voegen.
De dossierbehandelaars vergelijken de aanvraag met de stedenbouwkundige voorschriften die gelden
op het betreffende perceel en bepalen aan de hand hiervan welke administratieve procedure het dossier
zal volgen. Ondertussen worden interne en externe adviezen opgevraagd waar nodig (bijvoorbeeld advies
van de groendienst, openbaar domein,…).
Nadat alle adviezen ingewonnen zijn en het eventuele openbaar onderzoek is afgelopen, wordt het
dossier voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen die over alle aanvragen beslissen.
Een week na het College van Burgemeester en Schepenen waarin het dossier behandeld werd, wordt
de officiële beslissing doorgestuurd naar de aanvrager via het omgevingsloket.
Indien de aanvraag vergund werd, wordt een gele affiche ‘bekendmaking van vergunning’ per post
opgestuurd naar de aanvrager. De dossierkosten worden achteraf eveneens per post verstuurd.
Deze bekendmaking van vergunning moet 35 kalenderdagen aangeplakt blijven op de plaats van de
werken vooraleer de vergunning volledig rechtsgeldig is en de werken aangevat mogen worden.
De startdatum van aanplakking moet doorgegeven worden via het omgevingsloket.
Tijdens deze 35 dagen wordt de affiche tweemaal ter plaatse gecontroleerd om een correcte
aanplakking te garanderen.

