
Over de verkavelingsaanvraag 
1. Komen er elektrische laadpalen? Is dit legaal ondergronds? Wat met brandgevaar?

Elektrische laadpalen (type snelladers met hoger vermogen) worden voorzien in de zone van 
het bezoekersparkeren. In de ondergrondse parking kan elke individuele eigenaar over een 
stopcontact met normaal vermogen 220 V voor het laden van de auto beschikken. 

2. Waar is de ondergrondse parking? Is dat een parking per gebouw?
De ondergrondse parking bevindt zich onder de gebouwen van clusters A/B/C/E, dus niet onder de 
woningen. De parking wordt gerealiseerd als één geheel, met één enkele in-/uitrit.

3. Komt er een autodeelsysteem?
Een autodeelsysteem wordt voorzien in de zone van de bezoekersparking. Het aantal wordt 
bepaald in samenspraak met de stad Vilvoorde. Er worden er minstens 4 voorzien. 

4. Doorgang die gemaakt zal worden, enkel voor bewoners of toegankelijk voor iedereen?
De doorsteek tussen Indringingsweg en Romeinsesteenweg wordt een publieke doorgang voor 
iedereen. 

5. Ondergrondse parkings; hoe ga je dan naar je woning met bv. boodschappen?
De eigen autoparkeerplaats bevindt zich onder het gebouw waar je woont. Je kan met de lift 
vanuit de parking tot op het niveau van je eigen woning geraken. 
Voor de eigenaars van grondgebonden woningen is er een toegang via één van de liften in de 
buurt van hun woning. 

6. Komen er fietsenstallingen? 
Ja, er komen ongeveer 270 fietsparkeerplaatsen, waarvan een groot aantal op het gelijkvloers 
niveau. 

7. Hoe wordt het afval opgehaald?
In samenspraak met Incovo wordt een sorteerstraat voorzien met ondergrondse containers voor 
glas, papier en karton, PMD en restafval. 

8. Hoe hoog worden de gebouwen?
Het gebouw aan de Romeinsesteenweg (gebouw E2) wordt maximaal 2 bouwlagen hoog (kroonlijst 
maximaal 8,5 m hoogte).
Alle andere gebouwen worden maximaal 3 bouwlagen hoog (kroonlijst maximaal op 11,5 m hoogte).
Enkel de gebouwen aan de Indringingsweg (gebouwen A en B) kunnen een extra bouwlaag krijgen 
over de helft van de vloeroppervlakte (of footprint)(kroonlijst maximaal 14,5 m hoog).

VRAGEN OVER HET PROJECT ‘DE GROENE BOOMGAARD’?
Vind hier het antwoord op de meestgestelde vragen.
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9. 120 parkeerplaatsen voor 82 woningen, is dit voldoende?
De 120 autoparkeerplaatsen betreffen enkel de ondergrondse parkeervoorziening.
Het aantal autoparkeerplaatsen beantwoordt aan de stedenbouwkundige verordening.
Dat betekent dat er ongeveer 1,2 autoparkeerplaatsen worden voorzien per wooneenheid.
Dankzij autodeelwagens in de zone van de bezoekersparking is de capaciteit een stuk hoger.

10. Bezoekersparking vrij weinig voor alle woningen?
De omvang van de bezoekersparking is in overeenstemming met de voorschriften van de 
stedenbouwkundige verordening (gemiddeld ongeveer 0,25 parkeerplaatsen per wooneenheid). 

11. Commerciële ruimtes in dit project, waarom nodig?
Om de grootste noden voor de buurt op te vangen en om activiteiten door de dag te voorzien 
(vorm van sociale controle). 

12. Groene zone perceel stad Vilvoorde, gaat dit groene zone blijven?
Het is aan de stad Vilvoorde om over de finale bestemming van het perceel te beslissen.
CONDOR faciliteert en financiert een tijdelijke inrichting als groene ruimte, afgestemd op de noden 
van de buurt. 

13. Invulling groene zone, welke speelinfrastructuur is er voorzien?
Speeltoestellen zijn – in overeenstemming met de wensen van de stad Vilvoorde en inspelend op 
vastgestelde tekorten – voorzien voor de jongste kinderen (voornamelijk tot 6 jaar). 

14. Verharding: is deze oké? Er is vandaag veel wateroverlast en modder. Waar zal het water naartoe 
gaan?
De nieuwe woonwijk wordt hemelwaterneutraal. D.w.z. dat al het regenwater dat op de site 
neerkomt, wordt opgevangen en hergebruikt of opgeslagen. Een belangrijk deel van het 
hemelwater infiltreert en/of stroomt af naar de wadi’s en grachten die zich op het terrein 
bevinden. Er is een noodoverloop naar de nabije gracht (die vermoedelijk nooit zal gebruikt 
worden). 
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Over de toekomstige omgevingsvergunning 
1. Hoe wordt er verwarmd? 

Er wordt geen gasaansluiting voorzien.
De verwarming wordt georganiseerd via een individuele warmtepomp en verdeeld via 
vloerverwarming (ruimtebesparend). De warmtepompen worden voor een groot stuk gevoed door 
collectieve PV-panelen op de daken van het hele complex.
 

2. Zijn er zonnepanelen? Werking ervan?
Er zijn PV-panelen op alle daken. Die zorgen collectief voor elektriciteit die gebruikt wordt voor het 
voeden van de warmtepompen.

3. Is er regenopvang voorzien?
Zie punt 14 hierboven. 

4. Is er enkel één in- en uitgang via de Indringingsweg?
Ja, alle verkeer wordt geconcentreerd op 1 punt: een in- en uitrit gelegen aan de Indringingsweg. 
Dit om alle autoverkeer op de site en in de buurt te minimaliseren. 

5. Hoe groot worden de woningen/appartementen (in m²)?
Alle woningen/appartementen beantwoorden aan de minimale vereisten van de 
stedenbouwkundige verordening. D.w.z. dat ze minimaal volgende afmetingen hebben:
- appartementen met 1 slaapkamer = netto-vloeroppervlakte (binnenzijde muren) = 62 m²
- appartementen met 2 slaapkamers = 86 m²
- appartementen met 3 slaapkamers = 114 m²
- appartementen met 4 slaapkamers = 138 m²

6. Is er voldoende parkeerplaats voor de bewoners?
Het aantal autoparkeerplaatsen beantwoordt aan de stedenbouwkundige verordening.
Er worden ongeveer 1,25 autoparkeerplaatsen per wooneenheid voorzien.
Er worden zeer veel fietsparkeerplaatsen voorzien (meer dan de stedenbouwkundige verordening 
oplegt).
Het is de bedoeling om maximaal in te zetten op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

7. Extra hondenloopweide; een suggestie naar de stad Vilvoorde?
Dit kan besproken/geïntegreerd worden in samenspraak met de stad. 
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