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Doelstelling
Op 23 september 2020 werd een participatiemoment georganiseerd door de gemeente De
Pinte zoals bedoeld in artikel 2.2.18. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, aangaande
het informeren en raadplegen van de bevolking van de gemeente over de startnota van het
RUP Zevergem – Scheldedorp. Het betreft het verplichte participatiemoment in het kader
van de eerste ter inzagelegging.

1.

Verloop participatiemoment
Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een doorlopende infomarkt, tussen 19u00
tot 21u00. De organisatie gebeurde geheel corona-proof: groepen van max. 10 personen krijgen
een toelichting over het project, mits behoud van voldoende afstand tussen de aanwezige
bubbels. Toelichting werd gegeven door de aanwezige leden van het planteam.

Actie door

De mogelijkheid werd geboden om bijkomende vragen te stellen. Er werd aangespoord om de
reacties zoveel als mogelijk schriftelijk over te maken, per mail of brief. Dit enerzijds om een
vlotte doorstroom van de infomarkt te garanderen gelet op de afgemeten mensenmassa per
toelichting inzake corona, anderzijds omdat schriftelijke reacties een meer formeel karakter
hebben en meegenomen worden bij de verwerking ervan bij de scopingsfase.
Voor de meer individuele vragen werd verwezen naar de luistermomenten die georganiseerd
worden op het gemeentehuis, dit op donderdag 15/10 en 22/10. Een afspraak hiervoor dient
gemaakt te worden. De luistermomenten zijn daarbij een uitbreiding van het formele
participatiemoment.

2.

Input bezoekers
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3.

-

Zowat alle aanwezige groepen spreken zich uit tegen projectzone 3 en stellen zich de
vraag waarom dit project terug op de agenda wordt gezet. Het was immers uit het
voorgaande RUP gesloten na diverse bezwaren ingediend tijdens het openbaar
onderzoek. Diverse redenen worden aangehaald. Men vindt het project niet goed
geplaatst omwille van de impact op de visuele relatie tussen het dorp en de
Scheldevallei, maar ook functioneel uit men bezwaren. Het voorzieningenniveau in
Zevergem is volgens velen te beperkt om een dergelijke functie in te planten.

-

Een aantal mensen uit bezorgdheden omtrent de impact op mobiliteit en
verkeersveiligheid van projectzone 2. De ligging tegenover de Vrije Basisschool, in een
gevaarlijke bocht, is daar het belangrijkste item. Daarnaast wordt ook de
parkeerimpact benoemd. Het kan niet de bedoeling zijn dat parkerende auto’s het
achterliggende landschap bij de kerk gaan verstoren. Velen stellen zich ten slotte
vragen bij het feit dat de vergunningsaanvraag voor dit project reeds is ingediend,
waardoor het inschrijven van voorschriften voor deze projectzone zonder voorwerp
lijkt.

-

In zone 1 zou in het voorgaande RUP-traject bekomen zijn dat max. 12 wooneenheden
zouden worden voorzien. Dit aantal wordt nu ingesteld op max. 14.

-

Enkelen kunnen zich niet van de indruk ontdoen dat het dorp wordt dichtgebouwd,
“terwijl er nog heel wat ruimte is tussen Zevergem en de E17”. (AG) verduidelijkt dat
het binnen het huidige ruimtelijke discours niet verantwoord is om dorpen zoals
Zevergem verder te laten uitbreiden. Daarom wordt de kaart van verdichting
getrokken.

Verder verloop van het proces
De startnota wordt op basis van binnengekomen adviezen en reacties / opmerkingen verwerkt
tot een scopingsnota. De scopingsnota geeft aan op welke wijze er met de informatie is
omgegaan en deelt het resultaat ervan mee. De scopingsnota wordt alsook gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
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1. Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan?
Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?
- Plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (het ‘plangebied’) de bodembestemming vastlegt
- Het vervangt de gewestplannen/eventuele BPA’s of RUP’s
- Het bepaalt wat kan en wat niet kan op het niveau van bestemming, inrichting en beheer
- Beoordelingsbasis voor aanvragen tot omgevingsvergunningen (juridisch bindend)
- Afstemmen met de hogere beleidsniveaus

Hoe ziet zo’n RUP eruit?
- Grafisch plan = bestemmingsplan (indeling in zones)
- Stedenbouwkundige voorschriften voor elke bestemmingszone

Hoe verloopt de procedure?
Fase 1: Startnota
1ste ter inzage legging (60 dagen)

Voorbeeld van een grafisch plan

Fase 2: Scopingsnota

De startnota omvat:
- Afbakening van het plangebied

Fase 3: Voorontwerp RUP

- Doelstellingen van het RUP
- Relatie met structuurplannen en

Fase 4: Ontwerp RUP

		 beleidsplannen
2de ter inzage legging
openbaar onderzoek (60 dagen)

- Beschrijving van de te onderzoeken effecten           
      en aanpak onderzoek

Fase 5: Definitief RUP

Waar kan ik het dossier raadplegen?
Tijdens de ter inzage legging van 15 september 2020 t.e.m. 13 november 2020
- Op afspraak (09/280.80.22) in het Gemeentehuis, dienst Stedenbouw, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

		 Maandag van 8h30 tot 12u en 17h tot 19h30
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8h30 tot 12h
Woensdag van 8h30 tot 12h00 en 13h30 tot 16h00

- Of via de website van de gemeente De Pinte

Hoe reacties overmaken?
Afgeven op de dienst Stedenbouw (tegen ontvangstbewijs),
Of aangetekend versturen naar het College van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte,
Of via mail naar stedenbouw@depinte.be
Termijn: ten laatste op 13 november 2020

2. Waarom een RUP?
WAT GELDT ER VANDAAG?
Gewestplan Gentse Kanaalzone d.d. 14/09/1977

				Woongebied
			 Woonuitbreidingsgebied
				Agrarisch gebied

AANLEIDING?
- Hernemen van het RUP Zevergem - Scheldedorp definitief vastgesteld op 25/01/2016                                                  
           maar vernietigd bij Arrest van Raad van State op 5 /10/2018 omwille van een procedurefout

DOEL?
-		 Versterken van de ruimtelijke samenhang van de dorpskern
-

Vrijwaren en optimaliseren van de link tussen de dorpskern en de Scheldevallei

		 -		 Creëren van een gedifferentieerd woonaanbod
-

Opwaarderen en optimaliseren van het publieke domein

		- 		Eenduidige bouwvoorschriften

Afbakening van het plangebied:
- Volgens de zonegrens van het woongebied  /      
woonuitbreidingsgebied volgens het 			
gewestplan, afgestemd op de plaatselijke 		
		 perceelstructuur

3. Visie op het plangebied
Ruimtelijke concepten - Inrichtingsprincipes - Krachtlijnen
Dynamische dorpskern
    -

Stimuleren van handel en horeca

-

Benadrukken van waardevolle en/of historische gebouwen

-

Creëren van een centrale ontmoetingsruimte rond de kerk

-

Selectie van doordachte verdichtingsprojecten

-

Voldoende parkeermogelijkheden

Opwaarderen publiek domein
-		 Twee dorpspleinen:
					 - Vóór de kerk - op te waarderen dorpsplein
- Achter de kerk - nieuw dorpsplein in relatie met het achterliggend Scheldelandschap
		-		Benadrukken van pleinwanden rond de kerk
		 -		 Zichtas vanuit het dorp op de waardevolle open ruimte van het Scheldelandschap
		 -		 Doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers
-

Stimuleren parkeren op eigen terrein

Respect voor het aanwezige erfgoed
		 - 		

Aandacht voor het beschermde dorpsgezicht en cultuurhistorische landschap

		 -		 Behoud van het cultuurhistorisch waardevol patrimonium
		 - 		 Toegankelijkheid voetweg nr. 23 tussen de Molenstraat en Pont-Noord

Versterken van de band met de 		
		 Scheldevallei
		 -		 Kwalitatieve zichtassen tussen het
				 dorp en de Scheldevallei
		 - 		 Het nieuwe dorpsplein als 					
				schakel tussen het dorpscentrum en
			 het landschap
		 - 		 Opwaarderen Warandestraatje

4. Visie op het plangebied
Kwalitatief woonaanbod
BINNEN DE DORPSAS
		 - 		 Grondgebonden ééngezinswoningen + meergezinswoningen uitsluitend via verbouwen of herbouwen
				(maximaal + 10%)

			

		 - 		 Bouwvolume: max. 2 bouwlagen + hellend dak
		 -		 Dakvorm: verplicht zadeldak
		-		Bouwhoogte:
					-		Kroonlijst: max. 6,40m
					-		Nok: max. 11,00m
		 - 		 Respect voor erfgoed en de cultuurhistorische dorpskern
-    Parkeernorm: min. 2 parkeerplaatsen per woonentiteit op eigen terrein

Aanduiding van de dorpsas

Aanduiding van de cultuurhistorische dorpskern

BUITEN DE DORPSAS
		 - 		 Grondgebonden ééngezinswoningen + meergezinswoningen uitsluitend via verbouwen of herbouwen 						
				(maximaal + 10%)
		 - 		 Bouwvolume: max. 2 bouwlagen + hellend dak
		-		Bouwhoogte:
					-		Kroonlijst: max. 6,00m
					-		Nok: max. 9,00m
-

Parkeernorm: min. 2 parkeerplaatsen per woonentiteit op eigen terrein

Selectie van 3 woonprojectzones:
- Vragen een andere benadering dan de algemene principes 		
binnen / buiten de dorpsas, zoals hierboven beschreven
Woonprojectzone 1
Woonprojectzone 3

Woonprojectzone 2

5. Visie op het plangebied
Woonprojectzone 1
		 -		 Verplaatsen ‘woongebied’ naar woonprojectzone 1
-

Relatie met het beschermde monument ‘De Pastorie’:
-

Waardevol aansluiten

-

Openheid naar de pastorietuin

-

Aandacht voor afstandsregels

-

Ontsluiting via het Dorp

Woongebied wordt verplaatst
naar woonprojectzone 1

Te herbestemmen
woongebied naar een open
ruimtebestemming

		 -		 Trage doorsteek naar de achterliggende verkaveling Wijngaardeke
- Grondgebonden ééngezinswoningen: max. 14 wooneenheden,
				waarvan 3 sociaal
-

Verkaveling Wijngaardeke

Bouwhoogte:
-

Kroonlijst: max. 6,00m

-

Nok: max. 9,00m

‘De Pastorie’

-

Dakvorm: verplicht zadeldak

-

Parkeernorm: min. 2 parkeerplaatsen per woonentiteit op  eigen         
terrein

Woonprojectzone 2
		 - 		 Vervangen van Dorp nrs. 11 - 19 en 23-25
		 - 		 Woonprojectzone fungeert als pleinwand
-

-

-

Gedifferentieerd woonaanbod:
-

Grondgebonden ééngezinswoningen: max. 4 wooneenheden

-

Meergezinswoning: max. 14 wooneenheden

Meergezinswoningen:
-

Uitsluitend aan het Dorp

-

Min. 2 bouwblokken met daartussen een zichtas naar het open
ruimtegebied

Minimaal twee te respecteren zichtassen richting de Scheldevallei

- Trage doorsteek tussen VBS Zevergem - woonprojectzone - nieuw
				dorpsplein
-

Dakvorm: verplicht zadeldak

-

Bouwhoogte grondgebonden ééngezinswoningen:

-

-

-

Kroonlijst: max. 6,00m

-

Nok: max. 9,00m

Bouwhoogte meergezinswoningen:
-

Kroonlijst: max. 6,40m

-

Nok: max. 11,00m

Parkeernorm: min. 2 parkeerplaatsen per woonentiteit op eigen  
terrein

   

6. Visie op het plangebied
Woonprojectzone 3
		 -		
				
				
				
-

Kleinschalig woon- en zorgproject voor zorgbehoevenden: diverse 		
zorgdoelgroep m.n. senioren, hulpbehoevenden, mensen met een
niet aangeboren letsel, ... die zelfstandig kunnen wonen en beroep
kunnen doen op ambulante zorgverlening
Gemeenschap ondersteunende functies en ontmoetingspunt voor de
buurt als nevenfuncties

		 - 		 Projectsite met een open karakter
- Aandacht voor de landschappelijke integratie en waardevolle relaties
				 met de dorpskern en het landschap
-

Behoud vista vanuit de dorpskern richting de Scheldevallei

-

Ontsluiting via Blijpoel

		-		Warandestraatje:
					 - 		 Respectabele afstand tussen de bebouwing en het 				 			
							Warandestraatje
-

Geen ontsluitingsweg voor de site

Vaak gestelde vragen
Bent u nu verplicht te ontwikkelen?
--> Neen, een RUP is slechts een toetsingskader voor vergunningsaanvragen
Zal er worden onteigend?
--> Neen, de gemeente De Pinte heeft geen intentie tot onteigening
Ligt alles al vast?
--> Neen, dit inspraakmoment dient om feedback te krijgen, hierna volgt nog een inspraakronde (openbaar
onderzoek)
Wat gebeurt er met de bestaande bebouwing in het plangebied?
--> Helemaal niets, de bestaande bebouwing kan behouden blijven
Zijn de voorschriften van het RUP de enige na te leven regels?
--> Neen, er is nog tal van andere wetgeving van toepassing: Gewestelijke hemelwaterverordening, Vlaamse Codex
		 Ruimtelijke Ordening, EPB, .... .
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Actie door

Naast het formele participatiemoment van 23/09/2020 werd het participatieproces
aangevuld met luistermomenten voor het bespreken van individuele vragen. Deze werden
ingepland gedurende twee halve dagen en gebeurden op afspraak.
1.

Inhoudelijke bespreking
1. Dorp 4-6 (kadastrale nrs. 498G, 498F) t.h.v. ontsluiting woonprojectzone 1
De contour van woonprojectzone 1 zoals deze staat ingetekend binnen de
startnota p.67, loopt dwars doorheen de woning van Dorp 6.
Door het planteam wordt toegelicht dat de contour is overgenomen uit het
vorige RUP en daarbij min of meer is afgestemd op het te herbestemmen
woonuitbreidingsgebied. Bedoeling is dat de projectzone aansluiting vindt bij
het voorliggende woongebied aan de straatzijde zodat geen reststrook
woonuitbreidingsgebied overblijft. Opname van een gedeelte van de percelen
van Dorp 4-6 hoeft niet te betekenen dat deze percelen zullen worden
meegenomen binnen het woonproject. De contour van het woonproject zal
uiteindelijk afhangen van de gronden die een potentiële ontwikkelaar kan
verwerven. Er is daarbij geen sprake van onteigening door de gemeente.
Door het planteam wordt toegelicht dat woonprojectzone 1 een versnipperde
eigendomsstructuur heeft, waardoor realisatie eerder op lange termijn wordt
verwacht. Bij de verdere uitwerking van het RUP zal opgelegd worden dat bij de
ontwikkeling van de woonprojectzone steeds moet vertrokken worden vanuit
een globale visie voor de gehele site als kader voor vergunningsaanvragen.
Het is geenszins de bedoeling om na de goedkeuring van het RUP direct tot
realisatie over te gaan. Op dit moment is er nog geen potentiële ontwikkelaar.
Met de woonprojectzone wilt de gemeente aangeven dat op deze locatie nog
aan inbreiding kan gedaan worden, en gezien de specifieke locatie vraagt dit een
op maat ingegeven benadering.
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-

Er wordt geen bezwaar geuit tegen de ontsluiting langsheen het perceel Dorp 4
voor de woonprojectzone.
Conclusie: Gevraagd wordt bij de verdere uitwerking van het RUP aandacht te
hebben voor de contour van woonprojectzone 1.

2. Pont-Noord 2 (wijnwinkel ‘La Fattoria’, kadastraal nr. 557E) en Molenstraat 5
(kadastrale nrs. 404A, 405D, 406A, 407; 431C)
Eigenaars van betreffende gronden wonen in het buitenland en zijn niet in de
mogelijkheid de RUP-procedure van dichtbij te volgen. Landmeter Lesaffre en
een vastgoedontwikkelaar komen informatief langs.
Het planteam legt de procedure van het RUP uit en benadrukt dat er in deze
fase nog geen sprake is van een bestemmingsplan of verordende voorschriften.
Toegelicht wordt dat de startnota voorziet in de mogelijke oprichting van
meergezinswoningen langsheen de dorpsas, mits ruimtelijke verantwoord en
mits het nieuwe gabariet max. 10% groter is dan de huidige te vervangen
bebouwing. Het perceel Pont-Noord 2 is gelegen langsheen deze dorpsas. Het
RUP biedt dus mogelijkheden voor een meergezinswoning afgestemd op het
dorps karakter van Zevergem.
De betrokken landmeter en vastgoedontwikkelaar zijn er zich van bewust dat op
de achtergelegen percelen van Molenstraat 5 geen verdere ontwikkelingen
mogelijk zijn. Zij geven aan dat dit zeker geen vraag is.
Conclusie: De verdere uitwerking van het RUP dient geen rekening te houden
met specifieke vragen voor ontwikkelingen.
3. Wijngaardeke 44 (kadastraal nr. 475C4) i.r.t. woonprojectzone 1
De eigenaar van Wijngaardeke 44 stelt de vraag of haar eigendom grenst aan
woonprojectzone 1 en wat dit betekent voor haar perceel?
Het planteam licht aan de hand van kaartmateriaal toe dat het woonperceel niet
grenst aan woonprojectzone 1.
Verder wordt de procedure van het RUP uitgelegd door het planteam. Het
planteam benadrukt daarbij dat de gemeente niet overgaat tot onteigening en
dat ontwikkeling zal moeten gebeuren binnen één globale visie voor de gehele
projectzone te verdedigen bij elke vergunningsaanvraag. Het RUP houdt tevens
niet in dat ontwikkeling dient te volgen op korte termijn.
Conclusie: De eigenaar heeft geen bezwaar tegen de woonprojectzone. Er
dienen vanuit het gesprek geen specifieke aandachtspunten meegenomen te
worden bij de verdere uitwerking van het RUP.
4. Pont-Noord 38 (kadastraal nr. 562V, 562S) m.b.t. mogelijkheden loods
De eigenaar werd bijgestaan door Eva De Witte, LDR-advocaten. Toegelicht
wordt dat binnen het eerder vernietigde RUP Zevergem-Scheldedorp de
mogelijkheid werd voorzien om in de woning aan de straatzijde verschillende
wooneenheden onder te brengen. Deze woning staat echter op de inventaris van
onroerend erfgoed. De eigenaar van de woning is geen vragende partij om hier
een meergezinswoning van te maken, maar geeft aan dat de loods achteraan op
het perceel hier potentieel toe biedt. De eigenaar vraagt de mogelijkheden te
onderzoeken om hier één of meerdere wooneenheden te kunnen onderbrengen,
in eerste instantie voor de kinderen en niet om te vermarkten. Ontsluiting is
daarbij mogelijk aan de noordzijde van het perceel. Volgens het vernietigde RUP
lag een gedeelte van de loods binnen een zone voor koeren en hovingen,
waardoor dit bestemmingsmatig niet mogelijk was. Deze vraag werd reeds in
een nota aan het CBS bezorgd.
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-

-

-

-

(AG) bevestigt deze nota van de gemeente te hebben ontvangen en dit bij de
verdere uitwerking van het RUP te onderzoeken.
(DP) bevestigt dat de loods en het perceel potentieel bieden om hier meerdere
wooneenheden te kunnen vestigen. Hoe dit verder vorm zal gegeven worden,
dient nog verder onderzocht te worden.
Door (AG) wordt toegelicht dat het vernietigde RUP een sterke opdeling tussen
bouwzone en tuinzone hanteerde, dit volgens BPA-stijl. Binnen voorliggend RUP
zal deze benadering worden herbekeken. In principe hoort de bestemming
koeren en hovingen onder de gebiedscategorie ‘wonen’ en is er in feite geen
sprake van zonevreemdheid.
Het planteam adviseert om de reeds ingediende nota bij het CBS nogmaals als
reactie tijdens de publieke raadpleging in te dienen zodat dit officieel
meegenomen kan worden binnen de procedure.
Conclusie: Vraag naar meerdere wooneenheden in de achterliggende loods
wordt verder onderzocht bij de uitwerking van het RUP.

5. Molenstraat 3B (kadastraal nr. 402G) m.b.t. interpretatie woongebied / juridische
gevolgen van het RUP
Volgende vragen worden door de eigenaar van Molenstraat 3B voorgelegd:
De stippellijn van de plancontour is vrij dik ingetekend en bemoeilijkt de
interpretatie van de afbakening van het plangebied. Gevraagd wordt om deze
fijner in te tekenen.
o Zal worden aangepast door (AG).
Kadastraal perceel nr. 399 staat deels ingekleurd als woongebied. Bij aankoop
van de eigendom Molenstraat 3B werd door de notaris aangegeven dat
aanpalende ontwikkelingen niet mogelijk zijn gelet op de bestemming
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit wordt tevens bevestigd met het
ruilverkavelingsplan van de VLM waarbinnen dit perceel is opgenomen.
o Het planteam geeft aan dat het gewestplan dateert uit de jaren ’70.
Oorspronkelijk werd het gewestplan met stift op een topografische
kaart ingetekend. Later werd dit gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld
door de Vlaamse overheid. Uit de digitalisatie blijkt dat een gedeelte
van het perceel nr. 399 ingekleurd is als woongebied. Interpretaties van
zoneringen analoog vs. digitaal dienen dan ook uitgeklaard te worden
via een opmeting door een landmeter. Het bestemmingsplan van het
RUP is daarbij geen opmetingsplan. Deze nuance zal ook opgenomen
worden binnen de stedenbouwkundige voorschriften bij de verdere
uitwerking.
o Het aanpalende open ruimtegebied betreft agrarisch gebied, maar is
niet bestemd als landschappelijk waardevol.
o Voor het gedeelte woongebied van kadastraal perceel nr. 399 werd
reeds een verkavelingsaanvraag ingediend, echter werd deze aanvraag
geweigerd. (DP) geeft daarbij aan dat de Deputatie in haar adviezen
reeds uitspraken heeft gedaan over de interpretatie van de zonegrens
woongebied / agrarisch gebied. Daarbij is er wel degelijk sprake van
een gedeelte woongebied binnen het kadastraal perceel nr. 399.
o (DP) licht toe dat het mogelijk is dat bebouwde percelen mee
opgenomen zijn binnen de contour van het ruilverkavelingsplan, maar
daarom niet zijn opgenomen in het ruilproces.
Moeten er planbaten betaald worden op het woonperceel Molenstraat 3B?
Hierbij wordt verwezen naar het plan plancompensatie uit het vernietigde RUP.
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2.

Het planteam licht toe dat ook dit plan plancompensatie vernietigd is.
In het vernietigde RUP was er inderdaad sprake van planbaten
aangezien het achterliggende agrarisch gebied met het RUP was
herbestemd naar een bestemming ressorterend onder de
gebiedsbestemming ‘wonen’, met name zone voor koeren en hovingen.
o Huidig planproces herneemt het vorige RUP-proces maar betekent
daarom niet dat alles gekopieerd zal worden. Er wordt met een nieuwe
hedendaagse blik naar het plangebied gekeken, waarbij rekening wordt
gehouden met inspraakreacties en adviezen reeds vroeg in het
planproces.
Conclusie: Naar aanleiding van dit gesprek en een schrijven dat zal worden
ingediend, zal het planteam onderzoeken welke interpretatie voor de zonegrens
woongebied / agrarisch gebied moet worden aangehouden.

Praktische afspraken
-

De luistermomenten zijn een aanvulling op het formeel participatiemoment. In
het verslag van het participatiemoment zal verwezen worden naar deze
luistermomenten voor het bespreken van particuliere vragen.
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