OPENBAAR ONDERZOEK RUP ZEVERGEM-SCHELDEDORP - VOORSTEL NOTA VAN ANTWOORD op de INGEDIENDE BEZWAREN EN ADVIEZEN
Voorliggende nota behelst de behandeling van de adviezen en bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek voor het RUP Zevergem-Scheldedorp (De Pinte). De nota geldt als voorbereiding voor de
adviesvorming door de GECORO en vervangt geenszins de decretale plicht van deze adviescommissie tot verwerking van het openbaar onderzoek en het formuleren van een advies aan de gemeenteraad (VCRO
2.2.21 §5). Het advies van de GECORO werd verwerkt in de laatste kolom en vormt bijlage bij het verslag van de vergadering van de GECORO 16 van 24/3/2022.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 2/11/2021 t.e.m. 31/12/2021, werden 2 adviezen (Provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving) en 16 bezwaarschriften ingediend.
Adviezen:
Nr.

Adviesinstantie

Datum

Inhoud advies

Antwoord

Conclusie/voorstel aanpassing

GECORO advies

1

Departement
Omgeving

10/12/2021

Het Departement Omgeving heeft met betrekking tot
het doelgroepenbeleid volgend advies:

Het advies wordt deels gevolgd.
Door de ligging van Zevergem binnen het
buitengebied, wordt door Departement Omgeving
gevraagd uit te gaan van een lokaal woonbehoefte
verhaal. Er wordt verwezen naar het WUG van
woonprojectzone 1 en de sociale doelstelling
binnen het sociaal bindend objectief.
Echter het WUG wordt herbestemd naar
woongebied waarbij woongebied ten zuiden van de
kerk wordt geschrapt. De regelgeving van de VCRO
omtrent ontwikkelen van WUG is daarbij niet meer
van toepassing. Vanuit de gemeente is beslist geen
sociaal wonen meer op te leggen gezien het
bindend sociaal objectief op een andere manier zal
worden bereikt. Dit blijkt uit de gemeentelijke
voortgangstoets en is besproken geweest binnen
een lokaal woonoverleg. De noodzaak die er was in
2016, is er vandaag niet meer. De voorbije jaren
werd namelijk een inhaalbeweging van het aanbod
sociale wooneenheden doorgevoerd.

Geen aanpassingen.

Akkoord met antwoord en
conclusie.

Het advies wordt deels gevolgd.
Er wordt aangegeven dat het RUP onvoldoende
tegemoet komt aan de vraag / bekommernis van de
provincie om tegemoet te komen aan de uitdaging
van de vergrijzing en verdunning met een nood aan
kleinere en aangepaste woningtypes.
In het verslag van de plenaire vergadering is reeds
een motivatie opgenomen voor een sociaal en
bescheiden woonaanbod. Dit enerzijds door het
verplicht voorzien van een sociaal maatschappelijk
project binnen woonprojectzone 1, anderzijds door
de typologie kleinschalige meergezinswoningen te
voorzien in de dorpskern. Een aanbod voor starters

Geen aanpassingen.

Akkoord met antwoord en
conclusie.

Omwille van de ligging van de kern van Zevergem in het
buitengebiedgedeelte van De Pinte wordt gevraagd uit
te gaan van een lokaal woonbehoefteverhaal. Met
name voor de projectzone 1 vraagt dit beschouwing
omwille van de onderliggende gewestplanbestemming
woonuitbreidingsgebied. Er wordt aandacht gevraagd
voor een doelgroepenbeleid en met name daarbij het
sociaal wonen te beschouwen i.f.v. het realiseren van
het gemeentelijk bindend sociaal objectief. Hierbij kan
worden verwezen naar de omzendbrief RWO/2014/1
welke de mogelijkheden aangeeft hiertoe in ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

1

Provincie
OostVlaanderen

16/12/2021

De provincie heeft met betrekking
doelgroepenbeleid volgend advies:

tot

het

Het PRS streeft ernaar voldoende aandacht te besteden
aan een differentiatie van het aanbod wonen in functie
van de respectievelijke demografische doelgroepen
(jonge gezinnen, alleenwonenden, medioren, senioren,
…). De ruimtelijke implicaties van de woonbehoefte
voor de respectievelijke demografische doelgroepen
moeten dan ook in voldoende mate vertaald worden in
de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de
toelichtingsnota van het RUP wordt onderzocht op
welke demografische doelgroepen best wordt ingezet
en komt men tot de volgende conclusie: “Een
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Nr.

1

Adviesinstantie

Provincie
OostVlaanderen

Datum

16/12/2021

Inhoud advies

Antwoord

doelgroepenbeleid is m.a.w. meer dan ooit aan de orde,
er dient een aanbod gecreëerd te worden voor
huishoudenstypes die specifiek inspelen op de trend van
vergrijzing en verdunning.”
In het advies over het voorontwerp werd gevraagd hoe
deze doelstelling ruimtelijk doorvertaald wordt in het
grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
In het verslag van het plenair overleg wordt hier geen
afdoende antwoord op gegeven. We herhalen onze
vraag en bekommernis naar het bieden van voldoende
garantie om tegemoet te komen aan de uitdaging van
vergrijzing en verdunning met een nood aan kleinere en
aangepaste woontypes.
Er wordt geen sociaal woonaanbod voorzien binnen de
kern van Zevergem. De voortgangstoets van het
bindend sociaal objectief voor De Pinte geeft aan dat
47% van het BSO voor sociale huurwoningen bereikt is,
en indien men het gepland aanbod erbij telt men aan
84% van het BSO komt. We vragen om te bewaken dat
het BSO effectief behaald zal worden.

en senioren kan dus teruggevonden worden in
beide woonprojectzones.
Verder worden binnen Art. 1 en woonprojectzone 2
kleinschalige handelsfuncties toegelaten zodat
meer voorzieningen kunnen worden voorzien ten
behoeve van de toenemende vergrijzing. Het
betreft een maatregel ten behoeve van het
doelgroepenbeleid.
Er wordt gestreefd naar een flexibel planologisch
kader teneinde een haalbaar project te garanderen.
Wat betreft het sociaal woonaanbod, heeft de
gemeente de voorbije jaren een grote
inhaalbeweging gemaakt inzake het behalen van
het BSO. Het BSO bedraagt 99 sociale woningen en
op vandaag zijn er 91 gerealiseerd, in uitvoering en
vergund samen. Buiten de contour van het RUP zijn
er andere plekken binnen de gemeente waarbinnen
sociale woningen zullen worden opgetrokken,
waardoor het BSO effectief zal worden bereikt.

De provincie heeft met betrekking tot Art. 5 Agrarische
gebied volgend advies:

Het advies wordt gevolgd.
De provincie geeft aan niet akkoord te gaan met de
verwijzing naar de regelgeving van de VCRO en BVR
omtrent zonevreemde functiewijzigingen. Deze
regelgeving is van toepassing bij de beoordeling van
een vergunningsaanvraag, en dient ook in deze
context beoordeeld te worden. Binnen een
vergunningsprocedure wordt een openbaar
onderzoek en adviesvraag aan o.a. het Agentschap
Onroerend Erfgoed doorlopen. Het is pas na
doorlopen van deze stappen dat geoordeeld kan
worden dat een functiewijziging in functie van
behoud van bouwkundig erfgoed mogelijk is.
De ingeschreven bepaling zal binnen het RUP
worden geschrapt.

In artikel 5 Agrarisch gebied zijn extra bepalingen
opgenomen t.a.v. het voorontwerp. Het betreft een
overdruk voor perceel 624A waarbij het mogelijk wordt
gemaakt om drie wooneenheden te voorzien in
vastgesteld bouwkundig erfgoed gelegen in agrarisch
gebied. Deze aanpassing wordt niet gemotiveerd in het
dossier, en volgt ook niet uit een advies dat uitgebracht
werd n.a.v. de adviesvraag bij het voorontwerp. De
aanleiding noch de meerwaarde van deze wijziging is
duidelijk.
Het PRS bepaalt dat bijkomend woonaanbod binnen het
bestaand juridisch-planologisch aanbod dient voorzien
te worden. Het voorzien van bijkomende
woongelegenheden in agrarisch gebied, zoals
momenteel uitgewerkt in het voorliggend plan, is in
principe strijdig met de bepalingen van het PRS. Dit kan
niet zonder grondige motivering en onderbouwing,
alsook herwerking van het plan aanvaard worden.
In voorliggend dossier wordt met betrekking tot
bovengenoemde planaanpassing verwezen naar de
afwijkingsbepalingen uit de VCRO met betrekking tot
zonevreemde functiewijzigingen (art. 4.4.23) en naar
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Conclusie/voorstel aanpassing

GECORO advies

Akkoord met aanpassingen.
Volgende
aanpassingen
worden
doorgevoerd:
Schrappen van de specifieke
bepaling
binnen
de
toelichtingsnota §7.2.5
Schrappen
overdruk:
woningen
in
agrarisch
gebied, op grafisch plan
Schrappen overdruk: wonen
in agrarisch gebied, binnen
de
stedenbouwkundige
voorschriften Art. 5 Agrarisch
gebied

2

Nr.

Adviesinstantie

Datum

Inhoud advies

Antwoord

Conclusie/voorstel aanpassing

GECORO advies

het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van
de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen
(art. 10), waarbij onder meer voor een
gebouwencomplex op de vastgestelde inventaris van
bouwkundig erfgoed functiewijzigingen mogelijk zijn.
Deze bepalingen zijn evenwel van toepassing bij de
beoordeling van een omgevingsvergunningsaanvraag
en dienen aldus ook in deze context bekeken te worden.
Hierbij zal conform de bepalingen van het
Omgevingsvergunningsdecreet
een
openbaar
onderzoek georganiseerd worden, en een adviesvraag
aan onder meer het Agentschap Onroerend Erfgoed
alsook een grondige toets aan de beoordelingscriteria
zoals bepaald in art. 4.3.1 VCRO gebeuren.
Pas als deze stappen gezet zijn kan geoordeeld worden
of een functiewijziging in functie van behoud van
bouwkundig erfgoed nodig, wenselijk en mogelijk is.
Bijkomend voordeel is dat dit ook de mogelijkheid biedt
om andere functies dan wonen mee in beschouwing te
nemen.
We adviseren om het volledige perceel uit het
plangebied te halen en de beoordeling inzake
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen in
agrarisch gebied op vergunningenniveau uit te voeren
conform de hogergenoemde decretale bepalingen.
In de huidige vorm kan het voorzien van bijkomend
woonaanbod in agrarisch gebied in een latere fase
aanleiding geven tot schorsing.
1

Provincie
OostVlaanderen

16/12/2021

De provincie heeft met betrekking tot Art. 5 Agrarische
gebied volgend advies:
We herhalen enkele bemerkingen uit het voorgaand
advies die volgens het verslag van het plenair overleg
zouden aangepast worden:
In artikel 5 Agrarisch gebied staat in het verordenend
deel van de stedenbouwkundige voorschriften “Voor
zonevreemde woningen en constructies is het decretale
basisrecht van toepassing”. Dit geldt enkel voor vergund
geachte woningen en constructies, de tekst wordt best
in die zin aangepast. Bijkomend is het beter louter
toelichtend te verwijzen naar de decretale basisrechten,
de decretale bepalingen zijn sowieso van toepassing.
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Het advies wordt gevolgd.
Het voorschrift wordt aangepast zoals gevraagd en
opgenomen in het toelichtend deel.

Akkoord met aanpassingen.
Aanpassingen worden doorgevoerd,
zoals hiernaast beschreven:
Art. 5 Agrarisch gebied
Toelichtend:
Voor zonevreemde vergund geachte
woningen en constructies is het
decretale basisrecht van toepassing.

3

Nr.

Adviesinstantie

Datum

Inhoud advies

Antwoord

Conclusie/voorstel aanpassing

GECORO advies

1

Provincie
OostVlaanderen

16/12/2021

De provincie heeft met betrekking tot Art. 1 Zone voor
wonen binnen de cultuurhistorische dorpskern en Art.
2 Zone voor residentieel wonen volgend advies:

Het advies wordt gevolgd.

Aanpassingen worden doorgevoerd:
Art. 2.5 Zone voor residentieel wonen –
Losstaande bijgebouwen
In de tuinzone kunnen buiten de zone
voor non aedificandi losstaande
bijgebouwen worden opgericht, mits
ruimtelijk verantwoord en onder
volgende voorwaarden:
(…)

Akkoord met aanpassingen
uitgezonderd het woord ‘voor’.
Dit dient geschrapt uit de zin:

Aanpassingen worden doorgevoerd:
Art. 0.10 Algemene bepalingen – Recht
van voorkoop
Verordenend:
Het recht van voorkoop houdt geen
koopverplichting in voor de vermelde
actoren. Het voorkooprecht wordt
ingesteld krachtens artikel 2.4.1. en
2.4.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en geldt voor max. 15 jaar
vanaf de goedkeuring van dit RUP

Akkoord met aanpassingen.

We herhalen enkele bemerkingen uit het voorgaand
advies die volgens het verslag van het plenair overleg
zouden aangepast worden:
In artikel 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern, en artikel 2 Zone voor
residentieel wonen is een overdruk “Zone voor non
aedificandi” voorzien. In deze zones is het oprichten van
gebouwen of constructies verboden. Bij de
inrichtingsvoorschriften wordt verder bepaald waar en
onder welke voorwaarden losstaande bijgebouwen in
de “tuinzone” mogen opgericht worden. Om verwarring
te vermijden is het aan te bevelen om hierbij aan te
vullen dat dit gaat om de tuinzone buiten de zone non
aedificandi.
1

Provincie
OostVlaanderen

16/12/2021

De provincie heeft met betrekking tot het recht van
voorkoop volgend advies:
Art. 2.4.1 van de VCRO stelt dat een recht van voorkoop
ingaat op het moment dat het RUP in werking treedt. Dit
is 14 dagen na de bekendmaking van de definitieve
vaststelling in het Belgisch Staatsblad. De
stedenbouwkundige voorschriften worden best in die
zin aangepast.

Het advies wordt gevolgd.
Het stedenbouwkundig voorschrift m.b.t. recht van
voorkoop wordt in die zin aangepast.

In de tuinzone kunnen buiten
de zone voor non aedificandi …

Het recht van voorkoop gaat in op het
moment dat het RUP in werking treedt.
Dit is 14 dagen na de bekendmaking van
de definitieve vaststelling in het Belgisch
Staatsblad.
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Bezwaarschriften
De bezwarende thema’s zijn:
•
B1: plancontour (x1)
•
B2: Toutefaisbeek (x1)
•
B3: bouwen in tweede bouwlijn (x1)
•
B4: woonprojectzone 2 – dichtheid (x6)
•
B5: woonprojectzone 2 – rooilijn (x1)
•
B6: woonprojectzone 2 – zichtassen (x4)
•
B7: woonprojectzone 2 – algemene opmerkingen voorschriften (x1)
•
B8: bijkomende wooneenheden Dorp 21 (x1)
•
B9: horeca binnen de cultuurhistorische kern (x2)
•
B10: Bomstraat kadastraal perceel nr. 333F – wooneenheid met zorgentiteit (x1)
•
B11: herbestemmen van woongebied naar agrarisch gebied ten zuiden van de projectzone (x4)
•
B12: dorpsas (x2)
•
B13: register planbaten en planschade (x3)
•
B14: meergezinswoningen (x1)
•
B15: parkeren en parkeernorm (x1)
•
B16: zone voor residentieel wonen – nokhoogte (x1)
•
B17: woonprojectzone 1 – sociaal maatschappelijk project (x1)
•
B18: woonprojectzone 1 – nokhoogte (x1)
•
B19: woonprojectzone 1 – inplantingsvoorschriften (x1)
•
B20: woonprojectzone 1 – ontsluitingsroute via Dorp (x1)
•
B21: woonprojectzone 1 – parkeren (x1)
•
B22: dorpsplein (x1)
•
B23: trage verbinding tussen woonprojectzone 1 en Het Wijngaardeke (x1)
•
B24: technische opmerkingen – definities (x1)
•
B25: technische opmerkingen – recht van voorkoop (x1)
•
B26: technische opmerkingen – kwaliteit (x1)
•
B27: technische opmerkingen – waardevol bouwkundig erfgoed (x1)
•
B28: technische opmerkingen – bouwvoorschriften (x1)
•
B29: doelstelling van het RUP onvoldoende doorvertaald (x1)
Tussen de haakjes staat het aantal vermeld dat een bezwaarthema is aangehaald.
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Nr.

Thema

Inhoud bezwaar

B1

Plancontour

Bezwaren en/of opmerkingen worden geuit
tegen de intekening van de plancontour
m.b.t. volgende aspecten:
1. De vraag wordt gesteld waarom
beperkte delen van het agrarisch
gebied zijn opgenomen binnen
de plancontour?
2. Er wordt in twijfel getrokken of
het gedeelte woongebied binnen
het kadastraal perceel nr. 399
wel correct is. Het plan geeft
namelijk aan bestemmingen en
voorschriften vast te leggen op
perceelsniveau, wat hier niet het
geval is. Daarbij is het gelegen in
herbevestigd agrarisch gebied.
Op het perceel rust eveneens
een recht van voorkoop.
3. De overdruk woningen in
agrarisch gebied laat het toe een
derde woongelegenheid te
voorzien in de hooischuur,
echter deze hooischuur is maar
gedeeltelijk opgenomen binnen
de plancontour. Bij aanhouden
van de visie wordt gevraagd de
gehele hooischuur binnen de
contour op te nemen.

B2

Toutefaisbeek

Opmerkingen m.b.t. de Toutefaisbeek:
1. De intekening van de waterloop
S218 gekend als Toutefaisbeek,
werd verkeerdelijk uitgevoerd op
kaart 7. De atlas der waterlopen
vastgesteld in 1954 vermeldt
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Antwoord

Conclusie/voorstel aanpassing

Gecoro advies
Akkoord met aanpassing.

Als antwoord op bezwaar (1), is de plancontour
van het eerder vernietigde RUP overgenomen.
Het wordt bepaald door de begrenzing van het
gewestplan en de perceelstructuur. Enkele
onnauwkeurigheden worden vastgesteld en
zullen worden rechtgezet.
In bezwaar (2) wordt verwezen naar een
bepaling opgenomen in §1.4 Reikwijdte en
detailleringsniveau van de toelichtende nota.
Hierin staat dat het RUP bestemmingen en
stedenbouwkundige voorschriften vastlegt tot
op perceelsniveau. Aangezien dit niet geheel
correct is en dit ook voor delen van percelen van
toepassing is, wordt dit verder genuanceerd.
Verder geeft het Departement Landbouw &
Visserij in haar advies van de plenaire fase aan
dat het perceel nr. 399 niet als herbevestigd
agrarisch gebied te beschouwen is. Het wordt
aanzien als planologische correctie. De
Omzendbrief RO/2010/01 is niet van toepassing.
In het bezwaar wordt aangehaald dat een recht
van voorkoop rust op het perceel nr. 399. Dit
recht van voorkoop is niet gekend bij de
gemeente. Het RUP doet verder voor dit perceel
geen uitspraken over de eigendomstoestand.
Het grafisch plan staat los van de
eigendomstoestand. Er zijn geen aanpassingen
noodzakelijk.
In bezwaar (3) wordt verwezen naar de
overdrukzone van woningen in agrarisch gebied.
Vanuit het advies van de provincie zal deze
overdrukzone worden geschrapt, zie hierboven
besproken.

Bezwaar (1): onnauwkeurigheden
en/of
rechtzettingen
worden
doorgevoerd t.h.v. de kadastrale
percelen nrs. 560F4, 619H, 617G en
624A. Dit vraagt om volgende
aanpassingen:
Grafisch plan
Ruimtebalans binnen de
toelichtende nota

Het bezwaar is gegrond. De intekening is
gebeurd op basis van de Vlaamse Hydrologische
Atlas (VHA). Gelet op effectieve ligging van de
waterloop en de vorm van de perceelstructuur,

Bezwaar (1): een aanpassing van het
VHA en dus de correcte weergave van
de werkelijkheid wordt doorgevoerd.
Het grafisch plan wordt aangevuld met
een disclaimer om dit te duiden.

Bezwaar (2): volgende aanpassingen
worden doorgevoerd:
Toelichtende nota – §1.4 Reikwijdte en
detailleringsniveau
Het RUP beoogt de ordening van een
plangebied op gemeentelijk niveau. Het
plangebied neemt een oppervlakte in
van ca. 36,52ha. Het RUP zal
bestemmingen en stedenbouwkundige
voorschriften vastleggen tot op
perceelsniveau, of delen ervan die na
opmeting zijn te bepalen.

Bezwaar (3): aanpassingen worden
doorgevoerd, cfr. bespreking advies
provincie.
Akkoord. Nazicht op GIS-oost, leert
inderdaad dat de provincie enkele jaren
geleden het statuut van de waterloop
heeft afgeschaft. De waterloop is niet meer
bestaand, en werd vervangen door een
rioleringsleiding .

6

bovengenoemde waterloop S218
Toutefaisbeek als loop bij het
binnenkomen van het Dorp van
Zevergem, zijnde Pont-Zuid
richting Blijpoel, om te vervolgen
via het Scheldehout naar de
grens met de stad Gent, waar de
waterloop verder loopt richting
Schelde.
Bij de aanleg van de riolering en
de
bouw
van
het
waterzuiveringsstation in de
Blijpoel, werd de loop van de
waterloop binnen de Pont-Zuid
en Dorp opgenomen in het
algemeen rioleringsplan van de
gemeente en verloor hij zijn
statuut als waterloop binnen de
bebouwde kom. De waterloop
werd in de Pont-Zuid ter hoogte
van de Dries (Pont-Zuid 22)
afgeleid naar de waterloop S216,
genaamd Oudehauwebeek.
Het oppervlaktewater uit de
Molenstraat werd afgeleid naar
de Veldstraat om ter hoogte van
de Jozefkapel verbinding te
maken met de bestaande loop
S218, Toutefaisbeek.
Langs de beek geldt een 5m
bouwvrije strook. Benadrukt
wordt dat dit van toepassing is
op de woonpercelen langs de
Molenstraat.

kan afgeleid worden dat er een fout zit in de
digitalisatie van het VHA.

Bezwaar wordt geuit tegen het feit dat in de
stedenbouwkundige voorschriften geen
voorwaarden worden opgenomen voor het
bouwen in tweede bouwzone, zoals
voorzien
in
de
gemeentelijke
stedenbouwkundige
voorschriften
goedkeuring
27.08.2012
(art.
B
buitengebied art. 7). Om inbreiding mogelijk
te maken in de kern van de woonzone
Zevergem, moet het bouwen in tweede
bouwzone worden toegelaten.

Het bezwaar wordt NIET gevolgd.
Een inbreidingsproject binnen de dorpskern van
Zevergem wordt uitsluitend gezien ter hoogte
van
woonprojectzone
1.
Voor
deze
bestemmingszone
zijn
er
afzonderlijke
voorschriften. De voorschriften van het RUP
vervangen de richtlijn visie stedenbouwkundige
voorschriften, dus ook de bepalingen van
bouwen in tweede bouwzone.

2.

3.

4.

B3

Bouwen in tweede
bouwlijn
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Het betreft geen bezwaar maar achterliggende
informatie die de intekening van het GRB
verklaart.

Bezwaar (2): de verduidelijking wordt
meegenomen in de toelichtende nota.

Bezwaar (3): de verduidelijking wordt
meegenomen in de toelichtende nota.
Het betreft geen bezwaar maar achterliggende
informatie.
Bezwaar (4): geen aanpassingen.

Het bezwaar wordt NIET gevolgd. De
Toutefaisbeek heeft niet meer het statuut van
een waterloop. De vermelde sectorale
regelgeving is niet van toepassing.

Geen aanpassingen.

Akkoord met antwoord en conclusie.

7

B4

Woonprojectzone 2 –
woondichtheid

Art. 3 Projectzone voor wonen
Bezwaar tegen het voorschrift dat intrinsiek
inhoudt dat een woondichtheid van 45
we/ha wordt toegestaan. Volgende
argumenten worden aangehaald:
In strijd met het PRS waarin een
landelijk
Zevergem
wordt
nagestreefd.
Meerdere
vergunningsaanvragen
van
woonprojecten
met
deze
densiteit
werden
reeds
geweigerd door het CBS.
Het RUP Centrumbocht omvat
een stedelijke context met een
maximale woondichtheid van 25
we/ha.
Schaalbreuk voor wat betreft
dichtheid en typologie.
Bouwmogelijkheden in contrast
met
behoud
kenmerken
Scheldedorp.
Woondensiteit zorgt voor een te
grote mobiliteitsdruk.
De vraag wordt gesteld wanneer
niet alle woningen worden
meegenomen?
De vraag wordt gesteld waarom
een hogere dichtheid dan
woonprojectzone
1
wordt
aangehouden?
De vraag wordt gesteld waarom
afgeweken wordt van de visie uit
het vernietigde RUP?
Vraag naar 3D-simulatie van
nokhoogte en hellingsgraad.
Bezwaar dat er geen alternatief
ontwerpend
onderzoek
is
gevoerd voor de dorpshuizen
nrs. 13-25. Er wordt aan de
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Het bezwaar wordt NIET gevolgd.
Met woonprojectzone 2 wordt gestreefd naar
een andere woontypologie dan grondgebonden
woningen teneinde een gevarieerd en
betaalbaar woonaanbod na te streven. Dit is in
lijn met het advies van de provincie waarin
gevraagd wordt naar typologieën die tegemoet
komen aan de toenemende groei van kleinere
huishoudens.
Het
is
een
sociaal
maatschappelijke doelstelling die wordt
nagestreefd. Een hogere dichtheid wordt
toegelaten, echter zonder het niveau van een
dorp in het buitengebied te overstijgen.
Binnen Zevergem staat geen algemene
verdichtingsstrategie voorop, daarom wordt
gekozen om te werken met beperkte
woonprojectzones die een afzonderlijke
benadering vragen. De centrale ligging van
woonprojectzone 2 biedt hiertoe kansen.
Enerzijds omwille van het aanbieden van een
andere
woontypologie,
anderzijds
een
strategische locatie waar voorzieningen op
niveau van de buurt ook een plaats kunnen
hebben, bv. buurtwinkel. Ook al leiden we af dat
er uit bevragingen geen nood wordt geuit voor
deze types functies, voorzieningen in de
nabijheid hebben een positief effect op de
leefbaarheid van de dorpskern. Zo zullen er bv.
minder vervoersbewegingen van gemotoriseerd
verkeer plaatsvinden bij de aanwezigheid van
een buurtwinkel.
De vooropgestelde bouwtypologie overstijgt de
huidige bouwtypologie in de dorpskern niet. Een
lager bouwprofiel dan de zone voor
cultuurhistorische dorpskern wordt nagestreefd.
Het toegelaten bouwprofiel sluit aan bij die van
de zone voor residentieel wonen. Vanuit
alledaagse normen en het garanderen van
woonkwaliteit, is het verder beperken ervan niet
aangewezen. Vanuit de bezwaren is het niet
correct te stellen dat de bouwmogelijkheden in
contrast zijn met de kenmerken van het

Geen aanpassingen.

Gecoro meent dat een deel van de inhoud
van de bezwaren op dit punt niet volledig
wordt weergegeven, zo wat betreft de
uiting van de bezwaarindieners wat betreft
de bezorgdheid die wordt geuit over het
verlies van authenticiteit, sfeer, typologie
en landelijkheid van het Scheldedorp.
Daarom vraagt de GECORO om het
bezwaar deels gegrond te verklaren en
elementen uit de schelde-typologie
verordenend te maken in plaats van
toelichtend. De beschrijving in het
toelichtende deel (vb het gebruik van de
‘Scheldesteen’) kan echter niet zomaar
overgenomen
worden
om
het
langetermijn karakter van dit RUP te
bewaken.

De GECORO vraagt om
aanpassingen door te voeren:

volgende

Volgende voorschriften in het
verordenend deel toe te voegen:
De architectuur dient rekening te houden
met en duidelijk te anticiperen op de
typologie van het Scheldedorp door:
- een bouwtypologie aan te wenden
waarbij traditionele, streekeigen en
duurzame
bouwmaterialen
moeten
gebruikt worden (zoals baksteen, zink,
hout, …), kunststof als zichtbaar
bouwmateriaal is verboden en in geval van
het parament gebruik te maken van een
gevoegde baksteen;
- duidelijke verticaliteit in opbouw en ritme
van de gevels en raamverdeling, in het
bijzonder deze zichtbaar van op de
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gemeente gevraagd zelf het
bouwinitiatief te nemen.

B5

Woonprojectzone 2 rooilijn

Art. 3 Projectzone voor wonen
Volgende bezwaren m.b.t. de nieuwe
rooilijn worden geuit:
1. Bezwaar omdat het restaureren
van dorpswoningen onmogelijk
wordt gemaakt.
2. Bezwaar omdat het verschuiven
van de rooilijn net het
dorpsbeeld en het zicht naar de
kerk aangetast.
3. Bezwaar omdat het een nadelig
effect
heeft
op
de
verkeersveiligheid: verbreden
nodigt uit tot versnellen en
mogelijkheid
tot
inrichten
parkeerstrook.
Een
smal
wegprofiel zal een meer
verkeersremmend effect met
zich meebrengen.
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Scheldedorp. Er wordt ook steeds verwezen naar
de bestaande huizenrij met laag bouwprofiel,
echter dient te worden opgemerkt dat deze ook
in huidige toestand reeds doorbroken is door
een volume van twee bouwlagen. De vraag naar
3D-simulaties en bijkomend ontwerpend
onderzoek is dan ook niet gegrond. Daarbij zijn
de gronden niet in eigendom van de gemeente
en kan men niet als bouwheer optreden.
Onteigenen biedt hiertoe ook geen oplossing
aangezien dit moet kaderen binnen algemeen
belang.
Met voorliggend planvoornemen is het geen
vereiste om de visie uit het vorige RUP 1 op 1
over te nemen. De opbouw en de voorschriften
werden met een kritische blik bekeken en
geactualiseerd binnen een nieuw format. Het
afwijken van het vernietigde RUP in functie van
woonprojectzone 2 is binnen dit RUP namelijk in
het voordeel van de geuite bezorgdheden wat
betreft bouwprofiel.

straatzijde en deze verticaliteit door te
trekken over de 2 bouwlagen.
- de hellende dakafwerking dient te
gebeuren met natuur dakpannen en
natuurleien, metalen daken zijn verboden,
- Platte daken aan de voorzijde aan de
straatkant zijn verboden.
- Dakdoorvoeren, zonnepanelen en
zonneboilers, airco’s, .. technische
voorzieningen
zichtbaar van op de straat zijn verboden,
deze technische installaties zijn enkel
toegelaten door het dakvlak en gevels weg
van de straat.
Gecoro adviseert om deze laatste
voorwaarde zeker ook op te nemen in de
voorwaarden bij de vergunning.
Gecoro adviseert om referenties van de
typische dorpse architectuur, zoals Dorp
30 en enkele anderen als referenties in het
toelichtend deel en/of toelichtende nota
toe te voegen.
Akkoord met aanpassingen.

Het bezwaar is deels gegrond.
Er wordt bezwaar geuit tegen de nieuwe rooilijn.
Dit wordt deels gevolgd. Voortschrijdend inzicht
maakt dat er geen rooilijnverschuiving zal
worden doorgevoerd, maar het intekenen van
een voorbouwlijn op 3m achter de huidige
rooilijn
die
onveranderd
blijft.
De
achteruitbouwstrook kan steeds m.b.v. een
kosteloze grondafstand als stedenbouwkundige
last
bij
het
afleveren
van
een
omgevingsvergunning aan de gemeente worden
overgedragen in functie van het verbreden van
het straatprofiel. Dit verbreedt de opties naar
invulling van de visie.
M.b.t. bezwaar (1) dient de voorbouwlijn pas te
worden aangehouden bij sloop en heropbouw.
Er is sprake van heropbouw wanneer minder dan
60% van de bestaande buitenmuren worden
behouden.

Naar aanleiding van de bezwaren,
worden
volgende
aanpassingen
doorgevoerd:
Art. 3.10 Projectzone voor wonen –
Inplantingsvoorschriften
Inplanting t.o.v. de rooilijn:
Volgens de ingetekende
voorbouwlijn op 3,00m
achter de rooilijn achter de
rooilijn op het moment van
definitieve vaststelling van
het voorliggend RUP
Toelichtend:
Het intekenen van de voorbouwlijn
maakt dat de achteruitbouwstrook via
kosteloze grondafstand kan worden
ingezet in functie van het verbreden
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In bezwaar (2) wordt aangegeven dat de
voorbouwlijn het dorpsbeeld zal aantasten. Er
kan gevolgd worden dat het dorpsbeeld bij het
binnenrijden zal veranderen, echter hoeft dit
niet in de negatieve zin te zijn. Het lage
bouwprofiel van de huidige huizenrij waarnaar
steeds verwezen wordt, is namelijk ook niet
prominent binnen de zichtas. Dorp 17 die deze
huizenrij doorbreekt, heeft namelijk een
bouwprofiel van twee bouwlagen + hellend dak.
Het klopt dat een smaller wegprofiel een
verkeersremmend effect heeft, echter dient
verkeersveiligheid in haar context bekeken te
worden. Een basisschool bevindt zich aan de
overzijde van de woonprojectzone. Een
doorsteek richting achterkant kerk is door
ouders en schoolgaande kinderen een
veelgemaakte route. Op dit moment is er slechts
een voetpad met heel beperkte breedte en zijn
hekkens in functie van veiligheid geplaatst. Het
verruimen
van
het
wegprofiel
met
inrichtingsmaatregelen
zullen
de
verkeersveiligheid verhogen, bv. bredere
vrijliggende voet- en fietspaden, asverschuiving
als vertragend elementen etc.
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van het straatprofiel, met het oog op
het verbreden van het publiek domein.
Een nieuwe rooilijn zal in de toekomst
worden gecreëerd waarbij het
straatprofiel ter hoogte van het Dorp
zal worden verbreed. De publieke
ruimte wordt m.a.w. verruimd.
De ingetekende voorbouwlijn dient pas
te worden aangehouden bij sloop en
heropbouw. Er is sprake van
heropbouw wanneer minder dan 60%
van de bestaande buitenmuren worden
behouden.
(…)
Toelichtende
nota
§7.2.3.3
Woonprojectzones – woonprojectzone
2
Voor het woonproject worden dan ook
volgende
inrichtingsprincipes
en
krachtlijnen aanzien:
Inplanting op min. 3,00m
achter de huidige rooilijn.
Een nieuwe rooilijn zal
worden gecreëerd waarbij
het straatprofiel ter hoogte
van het Dorp zal worden
verbreed, of nog: de
publieke ruimte wordt
verruimd. Het overdragen
van de achteruitbouwstrook
aan de gemeente in de vorm
van
een
kosteloze
grondafstand staat voorop
teneinde het straatprofiel
ter hoogte van het Dorp te
kunnen verbreden, of nog:
het verruimen van de
publieke ruimte.
Grafisch plan:
Schrappen
van
de
verschuiving van de rooilijn,
intekenen
van
een
voorbouwlijn
Aanpassen ruimtebalans in
de toelichtingsnota ten
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gevolge van deze grafische
aanpassing
B6

B7

Woonprojectzone 2 zichtassen

Art. 3 Projectzone voor wonen
Volgende bezwaren worden geuit t.o.v. de
zichtassen. Er zijn stemmen voor en tegen
de zichtassen, met name:
VOOR
1. Bezwaar tegen het toelichtend
en niet-verordenend meenemen
van de zichtassen.
2. Bezwaar tegen de intekening van
de zichtassen. Onduidelijkheid
waar deze vertrekken.
3. Bezwaar tegen het aanduiden
van de zichtassen met een pijl,
maar met een opengaande hoek.
TEGEN
1. Bezwaar
aangezien
de
betreffende percelen naast het
herbestemmen voor een tweede
maal worden getroffen.
2. Bezwaar tegen het feit dat het
zuidelijk deel als een open
landschap wordt aanzien. Er is
geen sprake meer van een open
landschap door de bomen langs
de oprijlaan en het spontane bos
dat er is ontstaan.
3. Bezwaar tegen het intekenen
van de zichtas aangezien deze er
ook niet meer zal zijn bij het
bebouwen van het kadastraal
perceel nr. 626E.

Woonprojectzone 2 –
algemene opmerkingen
voorschriften

Art. 3 Projectzone voor wonen
Volgende bezwaren en/of opmerkingen
worden geuit:
1. Vraag om een minimale
vloeroppervlakte op te leggen,

RUP Zevergem - Scheldedorp
4601043029 – bespreking adviezen en bezwaren_rev02 – januari 2022

Akkoord.
Het bezwaar wordt NIET gevolgd.
Bij de opmaak van de voorschriften is ervoor
gekozen om de essentie van de zichtassen
verordenend op te nemen, en de meer
verduidelijkende elementen in het toelichtend
deel. Beide delen dienen samen gelezen te
worden en zijn belangrijk bij het interpreteren
van de voorschriften. Deze aanpak wordt
aangehouden.
Het opnemen van de zichtassen binnen het
verordenend deel van de voorschriften, maakt
dat er binnen de uitwerking van de
woonprojectzone hiervoor aandacht moet zijn.
Bij zichtassen is het niet de bedoeling om het
startpunt ervan expliciet aan te duiden, want
deze is er niet. Het is ook niet wenselijk
aangezien het om een kijkhoek gaat. Het
bezwaar wordt dan ook gevolgd dat de pijlen ook
met een opengaande hoek kunnen worden
aangeduid, echter verandert dit weinig aan het
idee ervan. Om niet te vervallen in discussies
omtrent start- en eindpunten van zichtassen,
wordt de aanduiding met pijlen behouden.
Bezwaar tegen het intekenen van de zichtas over
het kadastraal perceel nr. 626E is ongegrond. De
zichtas hypothekeert de bouwmogelijkheden
van het perceel niet. De zichtas heeft met name
betrekking op het agrarisch gebied.

Geen aanpassingen.

Bezwaar (1) wordt NIET gevolgd. Teneinde een
mix naar betaalbaarheid van wonen te krijgen,
wordt geen
minimale
vloeroppervlakte
opgelegd. Binnen de vergunningsvraag zal de

Bezwaar (1): geen aanpassingen.

Akkoord mits de relevante opmerkingen
onder advies bij B4 worden meegenomen.

Bezwaar (2): geen aanpassingen.

11

net zoals bij de andere
meergezinswoningen?
2. Vraag of verwante activiteiten
worden meegerekend in de
woondensiteit en hoe dit in
rekening wordt gebracht? Er is
geen V/T vastgelegd.
3. Bezwaar dat de voorschriften
m.b.t. het beschermen van het
dorpsbeeld toelichtend en niet
bindend zijn opgenomen. Niet
spreken van ‘bij voorkeur’.
4. Gevraagd wordt of het niet
tegenstrijdig is te spreken over
twee bouwlagen en een langse
dorpswoning? Definiëren van
een langse dorpswoning.
5. Gevraagd
wordt
om
de
bouwvrije strook te definiëren.
6. Opgemerkt wordt dat er geen
verhardingsgraad is opgenomen
in tegenstelling tot andere
voorschriften.
7. Tegenstrijdigheid tussen het
beperken van verhardingen en
de hoge parkeernorm waarbij
ondergronds parkeren niet
wordt verplicht.
8. Gevraagd
wordt
om
inrichtingsprincipes voor de
aangrenzende waterloop mee te
nemen.
9. Bezwaar wordt geuit tegen de
parkeernorm. Er wordt geen
duurzame
modal
split
nagestreefd. Het richtlijnenboek
m.b.t.
de
opmaak
van
mobiliteitseffecten geeft als
normen aan 1,27 / we voor
auto’s en 2,53 / we voor fietsen.
10. Bezwaar tegen het opleggen van
minstens
één
overdekte
gemeenschappelijke
fietsstalplaats
bij
meergezinswoningen. Voorstel
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aangeboden
woonoppervlakte
worden
beoordeeld.
Bezwaar
(2)
wordt
NIET
gevolgd.
Woonprojectzone
2
omschrijft
geen
woondensiteit, maar een maximaal aantal
woonentiteiten. Kiezen voor een handelsfunctie
op het gelijkvloers, kan inhouden dat minder
woonentiteiten zullen worden gerealiseerd. Het
is daartoe niet nodig om een V/T vast te leggen.
Bezwaar (3) wordt NIET gevolgd. Binnen de
voorschriften is ervoor gekozen om de
krachtlijnen verordenend op te nemen, en
toelichtend meer te verduidelijken. Beide delen
dienen samen gelezen te worden en zijn
belangrijk
bij
het
interpreteren
van
voorschriften. Daarbij dienen ze te kaderen
binnen de doelstellingen van het RUP, zie
toelichtende nota. Ook al hebben bepaalde
voorschriften geen verordende kracht, de
toetsing binnen het ruimer kader is een
essentieel onderdeel. Deze aanpak wordt
aangehouden. Spreken van ‘bij voorkeur’ in het
toelichtend deel is daarbij toegestaan.
Bezwaar (4) wordt gevolgd dat spreken van een
langse dorpswoning met twee bouwlagen
tegenstrijdig kan aanvoelen. Een definitie zal
toelichtend worden aangevuld dat een langse
dorpswoning gekarakteriseerd wordt door
beeldwaarde en authenticiteit ongeacht het
bouwprofiel.
Bezwaar (5) wordt NIET gevolgd. Binnen
woonprojectzone 2 wordt een gesloten
bouwtypologie beoogd. Er dienen geen
bouwvrije afstanden te worden gedefinieerd. De
bouwvrije afstand ten opzichte van de private
wegenis / zonegrens zal worden beoordeeld
binnen het globaal inrichtingsplan.
Bezwaar (6) wordt NIET gevolgd. Gelet op het feit
dat voor de woonprojectzone ondergronds
parkeren mogelijk is gemaakt en sterk wordt
aanbevolen, is het moeilijk inschatten hoeveel
verharde oppervlakte hiervoor noodzakelijk is.
Om deze reden is geen verhardingsgraad
opgenomen, maar wel Art. 3.13 die aangeeft dat
een
optimale
verhouding
tussen
verharde/bebouwde
en
niet-

Bezwaar (3): de stedenbouwkundige
voorschriften worden voorafgegaan
door een leeswijzer ter verduidelijking.
Bezwaar (4): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 3 Projectzone voor wonen –
bestemmingsvoorschriften
Toelichtend:
Een langse dorpswoning wordt
gekarakteriseerd door beeldwaarde en
authenticiteit ingepast binnen de
cultuurhistorische context.
Bezwaar (5): geen aanpassingen.
Naar aanleiding van bezwaren (6) en (7)
worden
volgende
aanvullingen
doorgevoerd:
Art. 3.14 Projectzone voor wonen:
woonprojectzone 2 – Parkeren en
ontsluiten
Parkeren wordt op eigen terrein
georganiseerd, op maaiveldniveau
en/of
ondergronds.
Bij
een
meergezinswoning
vanaf
6
woonentiteiten
is
ondergronds
parkeren
verplicht.
Ondergronds
parkeren wordt sterk aanbevolen
inzake het streven naar een minimale
verhardingsgraad.
Bezwaar (8): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 3.13 Projectzone voor wonen:
woonprojectzone 2 – Inrichting van de
niet-bebouwde ruimte
(…)
De onverharde en onbebouwde ruimte
dient ingericht te worden als
groenruimte en dient landschappelijk
aan te sluiten op de Scheldevallei. Het
openleggen en/of hermenaderen van
de gracht in het landschap behoort
daarbij tot de mogelijkheden.
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-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

om de voorschriften aan te
vullen met:
Er dient een fietsstalplaats
voorzien te worden van min.
twee
fietsen
per
één
slaapkamerappartement,
verhoogd met één fiets per
bijkomende slaapkamer.
De fietsstalplaatsen dienen vlot
bereikbaar te zijn.
Bezwaar tegen het toelichtend
en niet verordenend opnemen
van het verbod van een garage in
de voorgevel.
Gevraagd
wordt
om
te
verduidelijken wat bedoeld
wordt met de ‘hoek’ die gevormd
wordt met de private wegenis.
Voorstel om inzake lichtinval de
ingesloten appartementen uit te
werken
als
doorkijkappartementen.
Potenties worden gezien in het
bouwen in tweede bouwlijn met
bebouwing gericht naar de
Schedevallei.
Voorstel om net zoals in
woonprojectzone 1 een sociale
doelstelling op te leggen, met
name het verplicht inrichten van
commerciële functies niveau
buurtwinkel op het gelijkvloers.
Gevraagd
wordt
om
projectzones 1 en 2 als een totaal
project te benaderen en deel te
laten uitmaken van een
collectieve
omgevingsvergunningsaanvraag.
Gevraagd wordt om 3D-beelden
verplichtend op te nemen.
Gevraagd wordt om infoavonden
bij vergunningsaanvragen van
woonprojectzones 1 en 2
verplichtend op te leggen.
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verharde/bebouwde ruimte dient te worden
nagestreefd.
Bezwaar (7) wordt deels gevolgd. In de
voorschriften wordt ondergronds parkeren niet
verplicht opgelegd aangezien het gaat om een
maximum aantal wooneenheden bij het
oprichten van een meergezinswoning. De
projectzone maakt het ook mogelijk om
ééngezinswoningen in te richten. Om het
bezwaar tegemoet te komen, wordt opgelegd
dat vanaf 6 woonentiteiten ondergronds
parkeren verplicht wordt.
Bezwaar (8) wordt gevolgd. Het voorschrift doet
op dit moment weinig uitspraken over een
groene inrichting van de niet bebouwde delen in
aansluiting op het Scheldelandschap. Het
openleggen van de gracht kan hier tot de
mogelijkheden behoren. Het betreft een gracht
en geen waterloop opgenomen in de Vlaamse
Hydrologische Atlas (VHA), werd immers in het
verleden herleid.
Bezwaar(9) wordt deels gevolgd. Het klopt dat
een parkeernorm van 2 pp per woonentiteit een
hoge norm is, echter is dus een bewuste keuze
voor de kern Zevergem. De realiteit leert dat er
een noodzaak is aan het opleggen van deze norm
op eigen terrein teneinde de parkeerdruk op het
openbaar domein in te dijken. Een lagere
parkeernorm zal het autobezit niet naar
beneden halen, maar zal eerder zorgen voor
meer auto’s op het openbaar domein.
Bezwaar (10) wordt deels gevolgd. Het aantal
fietsstalplaatsen zal voor meergezinswoningen
worden opgetrokken naar 1 fietsstalplaats per
slaapkamer + 1 bijkomend. Daarbij dienen ze vlot
bereikbaar te zijn.
Bezwaar (11) is NIET gegrond. Het verbod is
opgenomen in het verordenend deel.
Bijkomende toelichting waarom dit verbod is
opgelegd, is opgenomen in het toelichtend
gedeelte.
Bezwaar (12) wordt gevolgd. De passage met de
hoek mag worden geschrapt. Het betreft een
visie die tijdens de opmaak van de voorschriften
is verlaten.
De visie binnen bezwaar (13) wordt gevolgd,
echter betreft het een architecturaal aspect op

Toelichtend:
Bij
de
inrichting
van
het
waterzuiveringsstation is de initiële
waterloop afgeleid en heeft de
aanwezige structuur de functie van
gracht gekregen.
Bezwaar (9): geen aanpassingen.
Bezwaar (10): de fietsparkeernorm
voor meergezinswoningen wordt
bijgestuurd. Volgende aanpassingen /
aanvullingen worden doorgevoerd:
De
parkeernorm
voor
fietsen
bij
meergezinswoningen wordt
aangepast
in
1
fietsstalplaats
per
slaapkamer + 1 bijkomend.
De fietsstalplaatsen dienen
vlot bereikbaar te zijn
Bezwaar (11): geen aanpassingen.
Bezwaar (12): schrappen van volgende
passage:
Art. 3.9 Projectzone voor wonen –
Aandacht voor beeldkwaliteit en
verantwoorde integratie in harmonie
met de omgeving
Toelichtend:
De hoek wordt gevormd met de private
wegenis
die
doorheen
de
woonprojectzone loopt. Het betreft de
wegenis van perceel nr. 625A, een
private wegenis met openbaar
karakter.
Bezwaar (13): geen aanpassingen.
Bezwaar (14): geen aanpassingen.
Bezwaar (15): geen aanpassingen.
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niveau woonkwaliteit dat beoordeeld zal worden
op vergunningenniveau maar te gedetailleerd is
om
mee
te
nemen
binnen
de
inrichtingsvoorschriften van een RUP.
Bezwaar (14) wordt NIET gevolgd. Op basis van
de reacties binnengekregen binnen de eerste
inzageperiode is geoordeeld dit visiegedeelte
van de projectzone integraal te schrappen.
Bezwaar (15) wordt NIET gevolgd. De
mogelijkheid om commerciële functies te
voorzien op het gelijkvloers is opgenomen in het
RUP, echter zal het niet verplichtend worden
opgenomen. Voor een Dorp in het buitengebied
blijft het een afweging of hier initiatieven voor
zijn, en/of er geen risico bestaat voor het creëren
van leegstand. Aan het wonen verwante
activiteiten zijn daarentegen wel mogelijk over
het volledige bouwblok.
Bezwaar (16) wordt NIET gevolgd. Beide
projectzones staan los van elkaar. Realisatie
dient niet te worden afgestemd. Daarentegen
dient elke projectzone wel in haar geheel
beoordeeld te worden, zie art. 3.1 Globaal
inrichtingsplan.
Bezwaar (17) wordt gevolgd. De toelichtende
bepalingen van Art. 3 Globaal Inrichtingsplan
worden verordenend meegenomen.
Bezwaar (18) wordt meegenomen. Binnen Art. 3
Globaal Inrichtingsplan wordt opgenomen dat
een verplichtende infoavond moet worden
georganiseerd door de projectontwikkelaar
i.s.m. de gemeente. Hiervoor is vooroverleg met
de gemeente noodzakelijk.
B8

Bijkomende
wooneenheden Dorp 21

Art. 5 Agrarisch gebied
Overdruk: woningen in agrarisch gebied
1. Bezwaar wordt geuit m.b.t. het
mogelijk maken van bijkomende
wooneenheden binnen Dorp 21
op basis van het zonevreemde
uitvoeringsbesluit. Het plaatsen
van de overdruk kadert niet
binnen de opzet van het
uitvoeringsbesluit. Het BVR
Zonevreemde functiewijzigingen
maakt een herbestemming van
bouwkundig erfgoed naar een
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Bezwaar (16): geen aanpassingen.
Bezwaar (17): de toelichtende
bepalingen van Art. 3 Globaal
inrichtingsplan worden verordenend
meegenomen.
Bezwaar (18): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 3.1 Projectzone voor wonen –
Globaal inrichtingsplan
Verordenend:
Een infoavond voor de bevolking dient
ingericht te worden alvorens de
vergunningsaanvraag in te dienen.
Vooroverleg met de gemeente is
daarbij essentieel.

Akkoord met aanpassingen
Het bezwaar is gegrond, zie ook bespreking
advies provincie hierboven. De overdruk
woningen in agrarisch gebied zal worden
geschrapt.

Naar aanleiding van bezwaren (1) en (2)
worden
volgende
aanpassingen
doorgevoerd:
Schrappen van de specifieke
bepaling
binnen
de
toelichtingsnota §7.2.5
Schrappen
overdruk:
woningen in agrarisch
gebied, op grafisch plan
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2.

B9

B1
0

Horeca binnen de
cultuurhistorische
dorpskern

Bomstraat kadastraal
perceel nr. 333F –
wooneenheid met
zorgentiteit

willekeurige bestemmingszone
mogelijk op voorwaarde dat de
erfgoedwaarden gerespecteerd
worden. Er is een onderzoek
naar
erfgoedwaarde
noodzakelijk + onderzoek of de
geformuleerde mogelijkheden in
het RUP realistisch zijn in functie
van het behoud van de
erfgoedwaarde.
Bezwaar tegen het geven van de
indruk dat een toegeving wordt
gedaan door 3 woonentiteiten
toe te staan terwijl het huidige
regelgevende
kader
strikt
genomen geen beperkingen
oplegt.

-

Schrappen overdruk: wonen
in agrarisch gebied, binnen
de
stedenbouwkundige
voorschriften
Art.
5
Agrarisch gebied

Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern
Bezwaar tegen horeca binnen de
cultuurhistorische kern, met name om
volgende redenen:
Uit een
bewonersbevraging
blijkt hier geen behoefte te zijn.
In de voorschriften staat dat aan
het wonen verwante activiteiten
zijn toegestaan, mits ruimtelijk
verantwoord. Gevraagd wordt
om dit nog meer toelichtend te
duiden.

Het bezwaar wordt NIET gevolgd wat betreft dat
er geen behoefte is aan voorzieningen. Elke
dorpskern en zeker binnen buitengebied heeft
behoefte aan dagdagelijkse voorzieningen op
niveau van de buurt, bv. een bakker of
buurtwinkel. Het heeft namelijk een positief
effect op de leefbaarheid door bv. een
verminderd aantal verkeersbewegingen.
Het bezwaar m.b.t. het bijkomend toelichten van
aanvaardbare aan het wonen verwante
activiteiten wordt gevolgd. Deze functies mogen
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet
overschrijden, bv. op vlak van mobiliteit.

Geen aanpassingen.

Art. 2 Zone voor residentieel wonen
In kader van het creëren van een
wooneenheid met zorgentiteit wordt een
maximale
gelijkvloerse
oppervlakte
gevraagd. Volgende bezwaren en/of
opmerkingen worden meegegeven:

Bezwaar (1) wordt gevolgd. Zorgwonen wordt
meegenomen als nevenfunctie en wordt niet als
een
meergezinswoning
geïnterpreteerd.
Randinformatie: in het kader van het nieuwe
decreet zorgwonen d.d. 18/06/2021 is het

Bezwaar (1): aanpassingen worden
doorgevoerd. De mogelijkheid om
zorgwonen inpandig te voorzien wordt
mogelijk gemaakt.
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Akkoord met aanpassingen.

De bestemmingsvoorschriften van Art.
1 en woonprojectzone 2 worden meer
geduid wat betreft aan het wonen
verwante
activiteiten.
Volgende
aanvullingen worden opgenomen:
Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische kern
Art. 3 Projectzone voor wonen –
woonprojectzone 2
Toelichtend:
De aan wonen verwante activiteiten
mogen de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving niet overschrijden, met
name op vlak van schaal en
mobiliteitsgeneratie.
Akkoord met zienswijze van Antea.
(1) Er is een decreet over, dus
aanpassingen zijn niet echt nodig. Kan
toelichtend zoals in het decreet.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bezwaar tegen het aanzien van
een
wooneenheid
met
zorgentiteit
als
een
meergezinswoning, wat een te
beperkte
gelijkvloerse
bewoonbare oppervlakte zou
inhouden.
Bezwaar tegen het voorschrift
dat
aangeeft
dat
twee
woonentiteiten elk een minimale
netto-vloeroppervlakte moeten
hebben van 100m² doch in
totaliteit kleiner moeten zijn dan
het gemiddelde van de 5 dichtst
bij het perceel gesitueerde
woongebouwen.
Dit
lijkt
contradictorisch te zijn.
Gevraagd
wordt
om
als
voorbouwlijn dezelfde bouwlijn
aan te houden als de naast- en
overliggende huizen.
Gevraagd
wordt
om
de
mogelijkheid te voorzien om de
garage/carport op dezelfde
bouwlijn te bouwen als de reeds
bestaande garages, zijnde 5m
vanaf de rooilijn en dus niet de
vooropgestelde 8m
Gevraagd wordt om voor de
garages een breedte te voorzien
van 3,25 à 3,50m.
Gevraagd wordt of de bouwvrije
strook van 4m ook
van
toepassing is voor de garages
aangezien
de
aanpalende
garages op de perceelsgrens
staan?
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eveneens mogelijk een afzonderlijke zorgentiteit
in te richten in de tuinzone.
Bezwaar (2) wordt deels gevolgd. Het voorschrift
verdient enige verduidelijking inzake de
verwijzing naar de gemiddeldes. De minimale
netto-vloeroppervlakte van 100m² wordt
daarentegen aangehouden teneinde de
opsplitsing van kleine wooneenheden naar
studio’s tegen te gaan.
Bezwaar (3) wordt deels gevolgd. Er wordt
verwezen naar de aangehouden voorbouwlijn,
echter in de Bomstraat zijn in principe nog geen
woningen opgericht met uitzondering van een
afzonderlijke garage van het woonperceel PontZuid 21. Het aanhouden van deze voorbouwlijn
lijkt acceptabel en zal bij vergunningsaanvraag
worden beoordeeld.
Bezwaar (4) wordt gevolgd dat algemene
inplantingsvoorschriften moeilijk toepasbaar zijn
voor alle percelen. Voorstel om de
afstandsbepaling ten opzichte van de
voorbouwlijn bij vrijstaande en losstaande
bijgebouwen globaal te schrappen.
Bezwaar (5) wordt NIET gevolgd. Het opleggen
van een breedte voor garages is te gedetailleerd
om vast te leggen. Dit wordt niet meegenomen.
Bezwaar (6) is NIET gegrond. De bouwvrije strook
van 4m is van toepassing op de hoofdgebouwen.
Voor de aanpalende en losstaande bijgebouwen
gelden afzonderlijke inplantingsvoorschriften.
Art. 2.1 Inplantingsvoorschriften zal worden
verduidelijkt dat dit gaat om hoofdgebouwen.

Art. 2 Zone voor residentieel wonen bestemmingsvoorschriften
Verordenend:
Als nevenfuncties worden zorgwonen,
kantoren, diensten en vrije beroepen
toegestaan. De maximale oppervlakte
bedraagt 45% van de nettovloeroppervlakte.
Bezwaar (2): volgende toelichting
wordt opgenomen wat betreft de
gemiddelde oppervlaktes:
Toelichtend:
De
gemiddelde
bewoonbare
oppervlakte van de vijf dichtst bij het
perceel gesitueerde woongebouwen
kan eenvoudigweg opgevraagd worden
bij de gemeente.

B10-(2) : het voorschrift m.b.t. de netto
vloeroppervlakte van de (5) aanpalende
woningen is een heel moeilijk werkbaar
voorschrift in de praktijk, zowel voor de
aanvragers als voor de beoordelaars en de
GECORO ziet de meerwaarde van dit deel
van het voorschrift niet.
De beperking is reeds vervat in de max 10%
uitbreidings-gabaritregel en de min. 100m²
netto-vloeropp.
GECORO stelt voor om
De zinsnede die betrekking heeft op:
“ doch in totaliteit kleiner dan het
gemiddelde van de netto-vloeroppervlakte
van de 5 dichtst bij het perceel gesitueerde
woongebouwen”
overal te schrappen.

Bezwaar (3): geen aanpassingen.
Bezwaar (4): de afstandsbepalingen ten
opzichte van de voorbouwlijn worden
geschrapt binnen Art. 2.4 Aanpalende
bijgebouwen en Art. 2.5 Losstaande
bijgebouwen an de zone voor
residentieel wonen, alsook voor
woonprojectzone 1.
Bezwaar (5): geen aanpassingen.
Bezwaar (6): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 1.2 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische
dorpskern
–
inplantingsvoorschriften
Art. 2.1 Zone voor residentieel wonen
– inplantingsvoorschriften
Verordenend:
Inplanting van het hoofdvolume t.o.v.
de zijdelingse perceelsgrenzen.
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B1
1

Herbestemmen van
woongebied naar
agrarisch gebied ten
zuiden van de
projectzone

Art. 5 Agrarisch gebied
Volgende
bezwaren
m.b.t.
de
herbestemming van een gedeelte van het
kadastraal perceel nr. 626F van woongebied
naar agrarisch gebied worden geuit:
1. Bezwaar tegen de aangehaalde
motivatie
voor
de
herbestemming:
Het agrarisch gebied staat in
functie van het bewaren van het
open
landschap.
De
bestemmingszone kan ingericht
worden in functie van landbouw
en/of
natuur.
Recreatief
medegebruik
is
daarbij
toegelaten.
2. Bezwaar
tegen
het
herbestemmen aangezien het
perceel deel uitmaakt van het
woonlint langs het Dorp en
ontwikkeld kan worden volgens
de principes van het RUP, zie
lopende
omgevingsvergunningsaanvraag
OMW_2021169440.
3. Bezwaar
tegen
het
herbestemmen
aangezien
Departement Landbouw &
Visserij in hun advies tijdens de
plenaire fase ook stelt om de
gronden die reeds bebouwd zijn
en/of in landbouwgebruik zijn te
(her)bestemmen naar wonen.
4. Bezwaar aangezien de gronden
niet herbevestigd agrarisch
gebied zijn.
5. Bezwaar
aangezien
het
ontnemen van de bouwrechten
niet evenredig is met het creëren
van
de
ontwikkelingsmogelijkheden van
woonprojectzone 2.
6. Bezwaar tegen het feit dat
planschade onvoldoende is.
7. Bezwaar tegen de omschrijving
in
de
stedenbouwkundige
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Akkoord met aanpassingen.
De bezwaren (1) en (2) worden NIET gevolgd. Het
woongebied op het gewestplan waarnaar wordt
verwezen, is niet bebouwbaar vanuit de
regelgeving van de VCRO. Art. 4.3.4 §1 geeft aan
dat een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een gebouw met als hoofdfunctie wonen
slechts kan verleend worden op een stuk grond
gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die
op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.
Een voldoende uitgeruste weg is tenminste met
duurzame materialen verhard en voorzien van
een
elektriciteitsnet.
De
ingediende
omgevingsvergunning
waarvan
het
inplantingsplan is opgenomen in voorliggend
bezwaarschrift, duidt dat een ‘wegenis’ moet
getrokken worden en er geen sprake is van een
voldoende uitgeruste weg. Ook de Bomstraat is
een private toegangsweg zoals in het bezwaar
opgenomen, en kan niet als een goed uitgeruste
weg worden aanzien. Het woongebied binnen
het kadastraal perceel nr. 625A is bijgevolg niet
bebouwbaar.
Bezwaar (3) is eveneens NIET gegrond. Het
Departement Landbouw & Visserij verwijst naar
de
verschillende
tuinzones
binnen
woonpercelen waarvan er al lang niet meer
sprake is van een agrarische functie. Voorliggend
perceel heeft in de feitelijke toestand een
agrarisch functie en heeft geen betrekking op
wat DLV bedoeld.
Bezwaar (4) wordt NIET gevolgd. De
herbevestigde agrarische gebieden zijn de
agrarische gebieden van het gewestplan die zijn
afgebakend
ten
gevolge
van
de
afbakeningsprocessen in de buitengebied
regio’s. Voor deze gebieden is een omzendbrief
van toepassing waarin gevraagd wordt naar
compensatie van agrarisch gebied bij het
juridisch schrappen ervan. Niet alle agrarisch
gebied van het gewestplan zit vervat in HAG. Het
bezwaar is dus niet gegrond.
Bezwaar (5) is NIET gegrond. Zoals aangehaald bij
de bespreking van de bezwaren (1) en (2) zijn de
gronden niet ontwikkelbaar binnen de
regelgeving van de VCRO. Het feit dat een grond

Vanuit de bezwaren (1) en (2) komen
geen aanpassingen.

Bezwaar (3): geen aanpassingen.

Bezwaar (4): geen aanpassingen.

Bezwaar (5): geen aanpassingen.

Bezwaar (6): geen aanpassingen.
Bezwaar (7): Art. 3.9 omvat een
bepaling m.b.t. de private wegenis die
niet meer van toepassing is, dit wordt
geheel geschrapt:
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B1
2

B1
3

Dorpsas

Register planbaten en
planschade

voorschriften dat de private
ontsluitingsweg t.h.v. kadastraal
perceel nr. 625A een openbaar
karakter heeft.

bestemd is als woongebied, houdt niet in dat het
effectief ontwikkelbaar is.
Bezwaar (6) is NIET gegrond. Het gaat om
planschade van gronden die niet ontwikkelbaar
zijn. De berekening van de planschade is ook niet
met een vast bedrag aan te geven.
Bezwaar (7) is gegrond. De aanpassing zal
gebeuren dat de private ontsluitingsweg geen
openbaar karakter heeft.

Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische dorpskern
Art. 2 Zone voor residentieel wonen
Bezwaar tegen het feit dat de gedefinieerde
dorpsas uit de toelichtende nota niet is
doorvertaald in de stedenbouwkundige
voorschriften.
Er
zijn
standaard
typevoorschriften in tegenstelling tot de
doelstelling om de eigenheid en identiteit
van de dorpskern te versterken. Volgende
accenten worden gevraagd:
Duidelijke
richtlijnen
voor
bebouwing en verhardingsgraad
van bv. de voortuin.
De parkeernorm van twee
wagens per woonentiteit nodigt
uit om meer te verharden.

Het bezwaar is gedeeltelijk gegrond. De
effectieve doorvertaling van de dorpsas in de
voorschriften wordt NIET gevolgd. De
toelichtende nota is eerder geschreven vanuit de
beschrijving
van
het dorpsbeeld.
De
verordenende documenten hebben betrekking
op de afgebakende bestemmingszones. De visie
is doorvertaald in de voorschriften, echter lijkt
het ons niet nodig om nog per
bestemmingszones een bijkomende opdeling te
maken. Dit zou voor onnodige onduidelijkheid
zorgen.
Het bezwaar wordt deels gevolgd m.b.t. de
richtlijnen voor bebouwing en verhardingsgraad
van de voortuin. Het art. 2.6 van de nietbebouwde ruimte legt een maximale
verhardingsgraad op. Om dit nog meer te
handhaven, zal het voorschrift worden
aangevuld dat elke woonperceel moet streven
naar verhardingen beperkt tot het strikt
noodzakelijke waarbij voortuinen langsheen de
dorpsas ook bijzondere aandacht moeten
hebben voor een groen straatbeeld.
Het bezwaar m.b.t. de parkeernorm wordt NIET
gevolgd. Naar aanleiding van eerdere reacties
over de parkeernorm, is reeds hierboven
gemotiveerd dat deze parkeernorm wordt
aangehouden teneinde de parkeerdruk op het
openbaar domein in te perken. Een parkeernorm
heeft voor een kern Zevergem weinig impact op
het autobezit.

Register planbaten en planschade
Bezwaar wordt geuit tegen volgende
aspecten gerelateerd aan het register
planbaten en planschade:

De bezwaren zijn NIET gegrond. De disclaimer is
opgenomen vanuit de toepassing van de
regelgeving van de VCRO. De algemene
toepassing van het al dan niet betalen van
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Art. 3.9 Projectzone voor wonen –
Aandacht voor beeldkwaliteit en
verantwoorde integratie in harmonie
met de omgeving
Toelichtend:
De hoek wordt gevormd met de private
wegenis
die
doorheen
de
woonprojectzone loopt. Het betreft de
wegenis van perceel nr. 625A, een
private wegenis met openbaar
karakter.
Wordt behandeld onder B22

Volgende
aanpassingen
worden
doorgevoerd:
Art. 2.6 Zone voor residentieel wonen Inrichting van de niet-bebouwde
ruimte
Verordenend:
Elk woonperceel moet streven naar
verhardingen beperkt tot het strikt
noodzakelijk waarbij de voortuinen
langsheen de dorpsas bijzondere
aandacht hebben voor een groen
straatbeeld. Maximaal 1/3 van de
totale niet-bebouwde ruimte per
perceel met een absolute bovengrens
van 250m² mag worden verhard.
Toelichtend:
Aanvullen met de figuur aanduiding van
de dorpsas, zie toelichtende nota p.67.

Geen aanpassingen.

Akkoord.
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1.

Bezwaar tegen het feit dat de
disclaimer op het plan RPC niet is
geschreven vanuit algemeen
belang, maar betrekking heeft op
een welbepaald perceel.
Bezwaar
tegen
de
tegenstrijdigheid tussen zone
voor non aedificandi en
planbaten. Gevraagd wordt
hierin duidelijk te zijn of
planbaten betaald moeten
worden.

planbaten werd toegelicht op het infomoment
georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek.
In grote lijnen geldt planbaten voor gronden die
vóór de inwerkingtreding van het RUP niet
bebouwbaar zijn, en na toepassing van het RUP
wel. Na de definitieve vaststelling van het RUP
gebeurt deze beoordeling door de Vlaamse
Belastingsdienst en zal ook de eventuele heffing
worden bepaald.

Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische kern
Art. 2 Zone voor residentieel wonen
M.b.t. meergezinswoningen wordt bezwaar
geuit tegen:
1. Bezwaar tegen het vastleggen
van
een
minimale
vloeroppervlakte van 100m²
voor meergezinswoningen. Dit is
in strijd met de visie om een
gevarieerd woonaanbod te
creëren voor een specifieke
doelgroep. Inzake betaalbaar en
gevarieerd woonaanbod dient
een woonoppervlakte van 80m²
ook mogelijk te zijn.
2. Bezwaar tegen het feit dat de
vloeroppervlakte
ook
de
oppervlakte van garage zou
inhouden. Dit is niet geheel
duidelijk.
3. Bezwaar tegen de omschrijving
van de formulering van de
gewenste
oppervlakte
verwijzend naar de aanpalende
bouwvolumes.
Gaat
de
gemeente alle plannen kenbaar
maken van de buren om de
aanvrager zicht te geven om tot
de vereiste woonoppervlakte te
komen?
Dient
dit
niet
toelichtend opgenomen te
worden?

Bezwaar (1) wordt NIET gevolgd. De minimale
netto-vloeroppervlakte
voor
meergezinswoningen wordt behouden op
100m². Deze bepaling voorkomt dat studio’s
worden
ingericht
binnen
kleinere
wooneenheden, wat in een kern van Zevergem
niet gewenst is. Binnen de woonprojectzones
wordt
tegemoet
gekomen
aan
het
doelgroepenbeleid door het voorzien van een
aanbod voor starters en senioren alsook een
specifieke sociale doelgroep.

2.

B1
4

Meergezinswoningen
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Bezwaar (2) wordt gevolgd. Het gaat steeds om
bewoonbare oppervlakte. Dit moet waar nodig
verduidelijkt worden.
Bezwaar (3) wordt gevolgd dat bijkomende
toelichting
moet
worden
opgenomen.
Toelichtend wordt opgenomen dat de
gemiddelde bewoonbare oppervlakte van de vijf
dichtst
bij
het
perceel
gesitueerde
woongebouwen eenvoudigweg bij de gemeente
kan worden opgevraagd.

Bezwaar (1): geen aanpassingen.
Bezwaar (2): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische
kern
bestemmingsvoorschriften
Art. 2 Zone voor residentieel wonen bestemmingsvoorschriften
Toelichtend:
De
bewoonbare oppervlakte is
exclusief inpandige garage.

Akkoord mits opmerking boven onder B10
mee te nemen:
De zinsnede die betrekking heeft op:
“ doch in totaliteit kleiner dan het
gemiddelde van de netto-vloeroppervlakte
van de 5 dichtst bij het perceel gesitueerde
woongebouwen”
overal te schrappen.

Bezwaar (3): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 1 Zone voor wonen binnen de
cultuurhistorische
kern
bestemmingsvoorschriften
Art. 2 Zone voor residentieel wonen bestemmingsvoorschriften
Toelichtend:
De
gemiddelde
bewoonbare
oppervlakte van de vijf dichtst bij het
perceel gesitueerde woongebouwen
kan eenvoudigweg opgevraagd worden
bij de gemeente.
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B1
5

Parkeren en
parkeernorm

M.b.t. parkeren en de parkeernorm worden
volgende bezwaren en/of opmerkingen
geuit:
Algemeen bezwaar tegen een
parkeernorm van 2 pp per
woonentiteit. Dit wordt niet
meer toegepast in Vlaanderen.
Bezwaar tegen een parkeernorm
van 2 pp per woonentiteit
binnen de cultuurhistorische
kern
met
vnl.
gesloten
bebouwing. Dit is moeilijk
realiseerbaar gelet op de smalle
gevelbreedte en garagepoorten
die niet worden toegestaan in de
voorgevel.
Gevraagd wordt indien parkeren
op eigen terrein niet mogelijk is,
of parkeren op openbaar domein
wordt toegestaan?
Bezwaar
dat
er
geen
uitzonderingsregel is voor de
zone voor residentieel wonen
wanneer parkeren op eigen
terrein niet mogelijk is.
Bezwaar
dat
er
voor
parkeernormen
geen
onderscheid wordt gemaakt in
woontypologie en de ligging
binnen
dorpskern
vs.
residentieel wonen.
Bezwaar tegen het feit dat
inpandige garages ook voorzien
kunnen
worden
binnen
woningen met een minimale
gevelbreedte van 7m. Een
minimale gevelbreedte van 9m
dient te worden opgelegd.
Bezwaar tegen het feit dat er
geen voorschriften zijn voor
parkeren
bij
meergezinswoningen buiten de
projectzones.
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Het bezwaar wordt deels gevolgd. Het klopt dat
een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per
woonentiteit aan de hoge kant is. Echter wordt
deze parkeernorm vooropgesteld teneinde het
openbaar domein te ontlasten van parkeerdruk.
Een hoge parkeernorm voor een kern Zevergem
heeft weinig invloed op het autobezit. De
vooropgestelde
parkeernorm
wordt
aangehouden. Straatparkeren moet ten allen tijd
worden vermeden.
De afwijkingsmogelijkheid voor parkeren voor de
cultuurhistorische kern blijft aangehouden, met
name dat een uitzondering geldt wanneer
parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, dat
aangetoond dient te worden hoe parkeren zal
worden georganiseerd. Volgens het voorschrift is
dit ook mogelijk op openbaar domein.
Een afwijkingsregel voor de zone voor
residentieel wonen is overbodig gezien dit gaat
om een andere woontypologie verbonden aan
ruime percelen die parkeren op eigen terrein
kunnen opvangen. Hiermee wordt dan ook een
onderscheid gemaakt in de regel rond parkeren
voor de zone voor cultuurhistorische kern en de
zone voor residentieel wonen.
De parkeernomen zijn algeheel van toepassing
voor
de
grondgebonden
en
meergezinswoningen,
tenzij
anders
gespecifieerd.

Geen aanpassingen.

Niet akkoord, GECORO stelt volgende
aanpassing in de voorschriften voor:
In alle residentiele zones, uitgezonderd de
woonprojectzones een parkeernorm te
hanteren van:


Minimum 1 autostaanplaats per
woonentiteit in plaats van 2.
In de woonprojectzones mag 2 per
woonentiteit blijven staan.
Bijkomend in de voorschriften van alle
woonzones op te nemen dat:


de opritbreedte gemeten aan de
rooilijn dient beperkt te worden tot
maximaal 4 meter en dient
ingekaderd
te
worden
met
landschapseigen groen.



De aanleg van de opritten en
verhardingen moet 100%
waterdoorlatend zijn.



Afsluitingen dienen uit levendig
groen (hagen) te bestaan



Voor
iedere
te
rooien
hoogstamboom op het perceel dient
minimum 1 hoogstamboom op het
eigen perceel terug aangeplant te
worden. zie in dit verband ook het
advies van de gemeentelijke
Minaraad.

GECORO vraagt in dit verband ook om
verordenend op te nemen dat:


Bij nieuwbouw dient minimum 1
extra
landschapseigen
hoogstamboom op het perceel
aangeplant te worden, ongeacht of
er al een boom voorkomt of bomen
voorkomen.
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B1
6

Zone voor residentieel
wonen - nokhoogte

Bezwaar wordt geuit tegen de nokhoogte
binnen de zone voor residentieel wonen:
Bezwaar tegen een nokhoogte
van 9m. Dit stuurt aan tot
inefficiënt
gebruik.
De
bovenverdieping wordt weinig
bruikbaar. Vraag om dit aan te
passen naar 11m.

Het bezwaar is NIET gegrond. De zone voor
residentieel wonen omvat veelal ruimere
woonpercelen. Binnen deze bestemmingszone is
een lager bouwprofiel ten opzichte van de zone
binnen de cultuurhistorische kern te
verantwoorden. Het is namelijk niet de
bedoeling om een volwaardige woonlaag onder
het dakvolume in te richten. Het ‘lager’
bouwprofiel draagt mee tot de na te streven
beeldkwaliteit.

Geen aanpassingen.

Akkoord.

B1
7

Woonprojectzone 1 –
sociaal maatschappelijk
project

Volgende bezwaren worden geuit tegen
het sociaal maatschappelijk project binnen
woonprojectzone 1:
1. Bezwaar tegen een sociaal
maatschappelijk project in een
afgelegen tweede bouwzone.
2. Bezwaar tegen het verplichten
van een sociaal maatschappelijk
project en dit niet vrijblijvend op
te nemen. Dit wordt bemoeilijkt
door
de
versnipperde
eigendomsstructuur.
3. Bezwaar om de toelichting van
het globaal inrichtingsplan niet
verordenend mee te nemen.

Bezwaar (1) wordt NIET gevolgd. Met
woonprojectzone 1 wordt geen afgelegen
tweede bouwzone bedoeld. Het is de bedoeling
dat het project zich zal integreren binnen de
omgeving, vandaar de kwaliteitsvereisten naar
een verantwoorde integratie in harmonie met de
omgeving
gericht
op
openheid
en
doorwaadbaarheid.
Bezwaar (2) wordt NIET gevolgd. Gelet op de
demografische evolutie en de nood in het
nastreven van sociaal maatschappelijke
doelstellingen, wordt de visie behouden. Dat de
versnipperde eigendomsstructuur de realisatie
zal bemoeilijken, is correct. Echter geldt dit ook
voor een enige andere ontwikkeling.
Bezwaar (3) wordt gevolgd. Het toelichtend deel
bij het globaal inrichtingsplan zal verordenend
worden meegenomen.

Bezwaar (1): geen aanpassingen.

Akkoord met aanpassingen.

Bezwaar (2): geen aanpassingen.
Bezwaar (3): zoals reeds hierboven
besproken, zal het toelichtend deel van
Art. 3.1 Globaal inrichtingsplan,
verordenend worden opgenomen.

B1
8

Woonprojectzone 1 –
nokhoogte

Volgend bezwaar wordt geuit tegen de
nokhoogte binnen woonprojectzone 1:
1. Bezwaar tegen een nokhoogte
van 9m. Dit stuurt aan tot
inefficiënt
gebruik.
De
bovenverdieping wordt weinig
bruikbaar. Vraag om dit aan te
passen naar 11m.

Het bezwaar is NIET gegrond. Woonprojectzone
1 sluit morfologisch aan bij de zone voor
residentieel wonen. Eenzelfde bouwprofiel
wordt nagestreefd. Zie bespreking van B16.

Geen aanpassingen.

Akkoord.

B1
9

Woonprojectzone 1 –
inplantingsvoorschriften

Volgende bezwaren en/of opmerkingen
worden geuit tegen de
inplantingsvoorschriften binnen
woonprojectzone 1:
1. Bezwaar tegen het ontbreken
van een minimale afstand ten
opzichte
van
de
eigendomsgrenzen.

Bezwaar (1) wordt gevolgd. Een afstandsregel tot
aan de zonegrens is ingeschreven, maar niet ten
opzichte van de perceelsgrens. Dit bezwaar werd
ook besproken onder B7, met name bezwaar 5.

Bezwaar (1): voor de aanvullingen werd
verwezen naar de bespreking van B7,
bezwaar (5)

Akkoord met aanpassingen.
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Bezwaar (2) wordt gevolgd. De hoogte van het
gebouw is het hoogste punt van het
bouwvolume. Dit wordt verder verduidelijkt.

Bezwaar (2): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 3.3 Projectzone voor wonen –
Inrichtingsvoorschriften
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2.

B2
0

B2
1

Woonprojectzone 1 –
ontsluitingsroute via
het Dorp

Woonprojectzone 1 –
parkeren

Gevraagd wordt om de ‘hoogte’
van gebouwen te definiëren.

Toelichtend:
De hoogte van het gebouw is het
hoogste punt van het bouwvolume.

Volgende bezwaren en/of opmerkingen
worden geuit tegen de ontsluitingsroute
via het Dorp van woonprojectzone 1:
1. Bezwaar tegen het slopen van
het oudste huisje van Zevergem
in functie van de
ontsluitingsroute.
2. Bezwaar tegen bijkomende
verkeer binnen de dorpskern.
3. Bezwaar tegen het vastleggen
van de ontsluitingsroute en
voorstel om de keuze bij de
ontwikkelaar te leggen.
4. Gevraagd wordt of de
voorgestelde ontsluitingsroute
voldoende breed zal zijn in
functie van brandweernormen.

Bezwaar (1) wordt NIET gevolgd. Het huisje is
niet
beschermd,
heeft
noch
enige
erfgoedwaarde. Expliciet behoud staat niet
voorop.
Bezwaar (2) wordt NIET gevolgd. Bij de
milieueffecten zijn de mobiliteitsstromen in
beeld gebracht. Er worden geen nadelig effecten
op de omgeving verwacht.
Bezwaar (3) wordt NIET gevolgd. Volgens de
VCRO dient steeds te worden aangetoond dat
ontsloten kan worden op een goed uitgeruste
weg. Het aanduiden van een ontsluitingspunt is
noodzakelijk. Het hoeft daarbij niet direct
realiseerbaar te zijn.
Bezwaar (4) is gegrond dat er aandacht moet zijn
voor
de
sectorale
regelgeving
over
brandweernormen. Het betrokken perceel van
de ontsluitingsroute kan een voldoende breedte
aanbieden. Of er voldaan wordt aan de
brandweernormen, zal beoordeeld worden bij
de vergunningsaanvraag.

Geen aanpassingen noodzakelijk.

Volgende bezwaren en/of opmerkingen
worden geuit tegen het parkeren van
woonprojectzone 1:
1. Bezwaar tegen het feit dat
inpandige garages ook voorzien
kunnen
worden
binnen
woningen met een minimale
gevelbreedte van 7m. Een
minimale gevelbreedte van 9m
dient te worden opgelegd.
2. Bezwaar tegen het niet
verplichten van collectief
parkeren en inpandig parkeren
verbieden.

Bezwaar (1) wordt deels gevolgd. In theorie is het
inderdaad mogelijk een inpandige garage in te
richten in een woning met een gevelbreedte van
7,00m, echter wordt dit voor woningen met deze
gevelbreedte niet verwacht. Het lijkt ons niet
noodzakelijk dit uitdrukkelijk uit te sluiten.
Beeldkwaliteit wordt namelijk beoordeeld
binnen een globaal inrichtingsplan. Het zal als
aandachtspunt nog eens expliciet worden
opgenomen binnen de kwaliteitseisen van Art.
3.2.
Net zoals het verbieden van inpandige garages
voor beperkte gevelbreedtes, wordt geen
meerwaarde gezien in het verplichten van
collectief parkeren. Het globaal inrichtingsplan
op te maken voor de gehele projectzone, staat in
voor de beeldkwaliteit en het kwalitatief
functioneren
en
integreren
van
de
bestemmingszone in haar omgeving.

Bezwaar (1): volgende aanvullingen
worden doorgevoerd:
Art. 3.2 Projectzone voor wonen:
woonprojectzone 1 – Aandacht voor
een verantwoorde integratie in
harmonie met de omgeving
(…) Hierbij dient rekening gehouden te
worden
met
de
voornaamste
karakteristieken van deze zone, zijnde:
De beeldwaarde van de
gehele ontwikkeling staat
voorop. Inpandige garages
mogen het straatbeeld niet
domineren.
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GECORO vraag om de vermelding
“noch
enige
schrappen.

erfgoedwaarde”

te

Akkoord met visie en gewenste
ontwikkeling met betrekking tot de
buurtweg, geen aanpassingen nodig.

Akkoord met aanpassingen.

Bezwaar (2): volgende aanpassingen
worden doorgevoerd:
Art. 3.1 Projectzone voor wonen –
Globaal inrichtingsplan
(…)
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Plan van de gewenste toestand:
Aanduiding van de (interne)
ontsluitingsstructuur voor
het gemotoriseerd en nietgemotoriseerd
verkeer,
alsook de aanduidingen
voor
de
parkeervoorzieningen. Deze
kunnen
individueel
of
collectief zijn, boven- of
ondergronds.
B2
2

Dorpsplein

Art. 6 Zone voor dorpsplein
Volgende bezwaren en/of opmerkingen
worden geuit m.b.t. het dorpsplein:
1. Gevraagd
wordt
te
verduidelijken waar horeca kan
komen
binnen
de
bestemmingszone.
2. Gevraagd
wordt
te
verduidelijken wie in deze zone
iets kan bouwen of oprichten.
3. Gevraagd wordt om Art. 6 Zone
voor dorpsplein ruimer in te
tekenen vanaf de school tot aan
het begin van de pastorie.
4. Bezwaar dat de inrichting van het
dorpsplein niet planologisch
wordt verankerd.
5. Bezwaar dat het principe van de
‘muur’ uit het vernietigde RUP
niet wordt meegenomen. De
muur zorgt dat voor- en
achterzijde worden verbonden
en dat ook achter de kerk een
levendig plein met functies kan
ontstaan.
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Binnen bezwaar (1) wordt gevraagd waar de
horeca kan komen. De bestemmingszone laat de
optie vrij voor toekomstige bestemmingen. Gelet
op de pleinfunctie wordt de mogelijkheid voor
horeca open gehouden. Er is geen sprake dat
deze gepland en voorzien zal worden.
Bezwaar (2) vraagt wie in deze bestemmingszone
kan bouwen. De bestemmingszone staat los van
de eigendomsstructuur. Het betreft in hoofdzaak
publiek domein en er worden hoofdzakelijk
gemeenschapsfuncties
beoogd.
Voor
vergunningsplichtige werkzaamheden zal de
gemeente ook een vergunning moeten
aanvragen.
De visie binnen bezwaar (3) wordt gevolgd inzake
het creëren van een pleinfunctie. Hiertoe zal de
intentie van de pleinfunctie binnen art. 7 worden
ingeschreven in plaats van het grafisch plan aan
te passen.
Bezwaar (4) wordt NIET gevolgd. Een RUP biedt
het planologisch juridisch kader voor latere
inrichtingsvoorstellen. Het is daarbij niet de
bedoeling
de
inrichting
van
een
bestemmingszone geheel te verankeren.
Ontwerpvrijheid dient behouden te blijven.
Bezwaar (5) wordt NIET gevolgd aangezien de
visie van de muur integreerbaar is binnen de
bestemmingszone. De stedenbouwkundige
voorschriften zijn namelijk het juridisch kader
voor de visie zoals opgenomen in het RUP met de
beoogde doelstellingen.

Bezwaar (1): geen aanpassingen.
Bezwaar (2): geen aanpassingen.
Bezwaar (3): volgende aanvullingen
worden voorzien:
Art. 7 Zone voor wegenis en openbaar
domein – Inrichtingsvoorschriften
Verordenend:
De inrichting van de zone voor wegenis
en openbaar domein sluit ter hoogte
van de cultuurhistorische kern aan bij
het dorsplein van Art. 6 Zone voor
dorpsplein. De doorgangsfunctie van
de wegenis blijft de hoofdfunctie.
Bezwaar (4): geen aanpassingen.
Bezwaar (5): geen aanpassingen.

Akkoord.
Dit betekent in praktijk dat dit perceel zo
goed als niet bebouwbaar wordt
(perceelsbreedte 13 m – 2x 4 m bouwvrije
strook = woning van 5 m breedte).
Opmerking: de muur langs de kerkwegel is
opgenomen in de beschrijving van het
erfgoed in de inventaris.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/e
rfgoedobjecten/38513
GECORO vraagt om deze erfgoedrelicten
ook op te nemen in de erfgoedlijst in
toelichtende nota, toelichtend deel en op
het grafisch plan + nog bijkomende op te
nemen: zie opsomming van de nog
ontbrekende items onder B27.
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B2
3

Trage verbinding tussen
woonprojectzone 1 en
Het Wijngaardeke

Indicatief tracé voor zacht verkeer
1. Bezwaar tegen het toelichtend
en niet verordenend opnemen
van de verbinding tussen
woonprojectzone 1 en Het
Wijngaardeke.
2. Bezwaar tegen het woord
‘essentieel’
binnen
het
toelichtend deel.

De bezwaren worden gevolgd. De te realiseren
verbindingen worden bindend meegenomen.

Naar aanleiding van de bezwaren
worden
volgende
aanvullingen
doorgevoerd:
Art. 8 Indicatief tracé voor zacht
verkeer
Verordenend:
De aanduiding van het tracé is
richtinggevend, maar het is essentieel
een verbinding te realiseren tussen:
de
Vrije
Basisschool
Zevergem
en
het
dorpsplein;
woonprojectzone 1 en Het
Wijngaardeke.

Akkoord met aanpassingen.

B2
4

Technische
opmerkingen –
definities

Art. 0 – Algemene bepalingen
Bezwaar wordt geuit tegen het ontbreken
van definities, met name:
Bouwdiepte
Bijgebouw
Herbouw
Netto-vloeroppervlakte
Pleinwand
Verbouwen
Bezwaar tegen de definitie van nok:
Dit is met name de snijlijn van
twee hellende daken.

De algemene bepalingen zullen worden
aangevuld met de gevraagde definities.
De definitieve voor herbouwen en verbouwen is
conform de VCRO.
Van pleinwand zal geen definitie worden
opgenomen aangezien dit geen doorvertaling
krijgt in het verordenend deel van het RUP. De
aanduiding van de pleinwanden is wel visueel
toegelicht in de toelichtende nota.

Art. 0 Algemene bepalingen zal worden
aangevuld.
Bouwdiepte:
de
bouwdiepte is de diepte van
het
hoofdvolume
dat
gemeten wordt tussen de
voorbouwlijn en de uiterste
achtergevel.
Bijgebouw: het gebouw dat
aansluit
bij
het
hoofdgebouw of er los van
staat, maar niet bedoeld is
om de bestemming voorzien
in
de
bestemmingsvoorschriften
te herbergen, tenzij de
berging van goederen,
gebruiksmiddelen,
voertuigen, … die inherent
verbonden zijn aan de
bestemming voorzien in de
bestemmingszone.
Herbouwen:
een
constructie
volledig
afbreken, of meer dan 40%
van de buitenmuren van
een constructie afbreken,
en binnen het bestaande
bouwvolume van de geheel
of gedeeltelijk afgebroken

Akkoord met aanpassingen.
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B2
5

Technische
opmerkingen – recht
van voorkoop

Art. 0 – Algemene bepalingen
Bezwaar wordt geuit tegen het toezeggen
van een recht van voorkoop aan een nietopenbare instantie.
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Het bezwaar wordt gevolgd.
Volgens de VCRO kan binnen een RUP een recht
van voorkoop ingeschreven worden, echter doet
de VCRO geen uitspraken over de begunstigde
hiervan.
Het decreet houdende de harmonisering van de
procedures
van
voorkooprechten
d.d.
25/05/2007, geeft hierover weinig duidelijkheid.
De begunstigde wordt gedefinieerd als een
rechtspersoon aan wie bij of in uitvoering van
een decreet een voorkooprecht is toegekend of
zijn gemachtigde. Veelal gaat dit wel over
overheidsinstanties,
of
aan
overheid
gerelateerde instanties.
De vrije basisschool zit vermoedelijk onder een
vzw, en is niet direct verbonden aan een
overheid. Aangezien het recht van voorkoop in

constructie een nieuwe
constructie bouwen.
Netto-vloeroppervlakte: de
som
van
de
vloeroppervlakten van alle
vloerniveaus
gemeten
tussen de begrenzende
bouwdelen
die
voor
bewoning of voor andere
functies in aanmerking
komen.
Verbouwen:
aanpassingswerken
doorvoeren binnen het
bestaande bouwvolume van
een constructie waarvan de
buitenmuren voor ten
minste 60% behouden
worden. Het aanbrengen
van
isolatie
aan
de
buitenzijde van een woning
tot een maximum van 26cm
wordt
beschouwd
als
aanpassingswerken binnen
het
bestaande
bouwvolume.
Nok: de snijlijn van twee
hellende daken.

Volgende
aanpassingen
worden
doorgevoerd:
Art. 0.10 Recht van voorkoop
Het recht van voorkoop is ten gunste
van de gemeente De Pinte.
een limitatief opgesomde reeks
actoren en instanties, hieronder
opgesomd. De opsomming geeft ook de
rangorde aan van de toepassing van het
recht van voorkoop: de eerst vermelde
actor mag als eerste gebruik maken van
zijn of haar voorkooprecht:
Gemeente De Pinte
Vrije Basisschool Zevergem

Akkoord met aanpassingen.
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functie van een gemeenschapsfunctie kadert
binnen het algemeen belang, kan wel gesteld
worden dat dit te verantwoorden is.
Om juridische obstakels uit te sluiten, zal de VBS
als tweede actor binnen het voorkooprecht
worden uitgesloten. Het recht van voorkoop
voor de gemeente is dan van toepassing vanuit
het idee dat het goed kan doorverkocht worden
aan de school.
B2
6

Technische
opmerkingen - kwaliteit

Art. 0.6 Kwaliteit
M.b.t. de beoordeling van de aanvraag
worden volgende aanvullingen gevraagd:
Impact op de omgeving in het
verordenend
gedeelte
meenemen.
Aandacht voor de inpasbaarheid
van gebouwen, verhardingen en
bijhorende
activiteiten
tegenover de omgeving.

Het bezwaar wordt gevolgd. De gevraagde
aanvullingen zullen worden meegenomen.

Naar aanleiding van het bezwaar
worden
volgende
aanpassingen
doorgevoerd:
Art. 0.6 Kwaliteit
(…) Volgende aandachtspunten zijn
belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en
compact ruimtegebruik, inpassing in de
landschappelijke context, kwalitatieve
inrichting van zowel bebouwde als nietbebouwde delen, afstemming op het
schaalniveau van de omgeving, impact
op de verkeerssituatie en aandacht
voor de inpasbaarheid van gebouwen,
verhardingen en activiteiten in de
omgeving.

Akkoord met aanpassingen.

B2
7

Technische
opmerkingen –
waardevol bouwkundig
erfgoed

0.11 Waardevol bouwkundig erfgoed
Bezwaar tegen de correcte weergave van de
inventaris van het bouwkundig erfgoed op
het grafisch plan.

Het bezwaar is gegrond. Enige verschuivingen of
foutieve aanduidingen zijn merkbaar. Dit wordt
rechtgezet.

Aanpassing van het grafisch plan inzake
bouwkundig erfgoed afgestemd op de
inventaris.

Volgende
erfgoedobjecten
uit
de
inventaris ontbreken en dienen nog te
worden meegenomen in het RUP: in de
lijst, in de toelichtende nota, in de
toelichting en op het grafisch plan.
(sommigen staan nog niet in de lijst +
enkele ook nog niet op het grafisch plan,
gelieve te contoleren en aan te passen):
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Pont Noord 19 ID 38527



Dorp 1



Dorp 7 – 9



Dorp 24



Dorp 30



Veldstraat 1
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B2
8

B2
9

Technische
opmerkingen bouwvoorschriften

Doelstelling van het
RUP onvoldoende
doorvertaald

Bezwaar tegen enkele bouwvoorschriften in
het algemeen:
1. Bezwaar tegen de bepalingen dat
er enerzijds geen garagepoorten
mogen komen in de voorgevel en
anderzijds dat de voorgevel vlak
moet zijn zonder insprongen of
terugwijkingen.
2. Bezwaar tegen een bouwdiepte
van
20m
voor
gesloten
bebouwing m.b.t. lichtinval.
3. Bezwaar tegen de hellingsgraad
van dakvlakken. Aangegeven
wordt dat de helling van het dak
van het hoofdvolume moet
beperkt worden tussen 45° en
47°. Dakuitbouwen mogen
minder dan 45° zijn en
dakkapellen mogen de 47° niet
overstijgen.
4. Bezwaar
dat
afgeknotte
zadeldaken niet expliciet worden
verboden.
5. Bezwaar tegen het onrealistisch
voorstel dat de kroonlijsthoogte
bij bijgebouwen max. 2m op de
grenslijn mag zijn. Vraag om dit
aan te passen naar 2,50m.
6. Bezwaar tegen de onduidelijke
passage over bijgebouwen en
hun kopgevel.
7. Bezwaar tegen de bovengrens
van een maximale verharding
van 250m². Vraag om in te zetten
op maximaal ontharden.

Bezwaar (1) wordt NIET gevolgd. Beide
bepalingen sluiten elkaar niet uit.
Een
garagepoort in het gevelvlak dient niet als een
terugwijking gezien te worden.
Bezwaar (2) wordt NIET gevolgd. De algemene
bouwvoorschriften van toepassing binnen de
gemeente worden overal toegelaten, mits
ruimtelijk verantwoord rekening houdend met
lichtinval en goed nabuurschap. Lichtinval van de
woning behoort tot de woonkwaliteit en wordt
beoordeeld bij de vergunningsaanvraag.
Bezwaar (3) wordt NIET gevolgd. Hellende daken
met een hellingsgraad tussen 30° en 55° worden
toegestaan. Hiermee worden te vlakke en te
steile dakvlakken uitgesloten. Het is geen
doelstelling van de gemeente te streven naar
eenzelfde hellingsgraad.
Bezwaar (4) kan worden gevolgd. Afgeknotte
zadeldaken zullen algemeen worden uitgesloten.
Bezwaar (5) wordt NIET gevolgd. Gelet op de
functie bijgebouw, wordt de vooropgestelde
kroonlijsthoogte aangehouden.
Bezwaar (6) wordt deels gevolgd. Verduidelijkt
wordt dat het gaat om de zijdelingse
perceelsgrens.
Bezwaar (7) wordt gevolgd. Binnen alle
voorschriften zal de aandacht voor ontharden
explicieter worden omschreven.

Bezwaar (1): geen aanpassingen.

Bezwaar wordt geuit dat de doelstelling van
het RUP zoals omschreven in de
toelichtende
nota
onvoldoende
is
doorvertaald in de stedenbouwkundige
voorschriften:
1. Bezwaar
tegen
enkele
onduidelijke termen die voor
persoonlijke
interpretatie
vatbaar zijn:

Het bezwaar wordt deels gevolgd.
De globale doelstellingen van het RUP staan
opgenomen binnen de toelichtende nota. Het
RUP dient dan ook binnen deze doelstellingen te
kaderen. Er zal dan ook een leeswijzer aan de
verordende voorschriften worden toegevoegd
teneinde hier meer toelichting bij te geven (zie
hierboven besproken). Veel van de aangehaalde
kwaliteitseisen zijn dan ook verduidelijkt binnen

Een leeswijzer zal aangevuld worden bij
de stedenbouwkundige voorschriften,
zie ook hierboven besproken.
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Bezwaar (2): geen aanpassingen.

Akkoord, uitgezonderd wat betreft:
Bezwaar (3): Dakhelling:
Nu is het vanaf 30° dit aan te passen naar
minimum 35° tot max. 50°.

Bezwaar (3) geen aanpassingen.
Bezwaar (4): afgeknotte daken zullen
algemeen worden uitgesloten binnen
de voorschriften van Art. 1.4, Art. 2.5,
Art. 3.4 en Art. 3.12.

Bezwaar (7) vraagt GECORO volgende
aanpassingen te doen: zie B15 – voorstel
van voorschriften over te nemen.

Bezwaar (5): geen aanpassingen.
Bezwaar (6): volgende aanvulling zal
gebeuren binnen de passage van de
voorschriften Art. 1.5, Art. 2.5 en Art.
3.6:
Het eventuele bijgebouw dient aan de
zijde van de eventuele kopgevel (dus
waar de nok haaks staat op een
zijdelingse perceelsgrens) op een
afstand van de nokhoogte verminderd
met 2 meter van die perceelsgrens te
staan.
Bezwaar (7): het inschrijven van
ontharden wordt opgenomen in de
voorschriften van Art. 1.6, Art. 2.6 en
Art. 6 m.b.t. de recreatiezone aan Het
Wijngaardeke. Volgende passage wordt
aangevuld:
Het ontharden van bestaande nietfunctionele verhardingen staat voorop.

Akkoord maar mits de opmerkingen /
voorgestelde voorschriften uit de
bespreking onder B4 en B15 worden
meegenomen.
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2.

-

3.

Beeldkwaliteit
Verantwoorde integratie
Esthetisch straatbeeld
Maximaal integreren
Bezwaar tegen het onvoldoende
onderbouwen
van
de
karakteristieke eigenschappen
van het landelijke en het
cultuurhistorische:
Architecturale kenmerken die de
bewuste langse dorpswoningen
kenmerken
Fragmentering
van
de
gevelwand
Benadrukken van verticaliteit
Verspringen van kroon- en
noklijn
Beschrijving van te gebruiken
materialen
Details zonder ankers en
metselverband
Kleurkeuzes
Raamverhoudingen
Bezwaar
tegen
het
niet
omschrijven
van
de
kwaliteitscriteria
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de toelichtingsnota. Andere zaken zoals het
toelichten van een langse dorpswoning, is
bijkomend verduidelijkt aan de hand van de
hierboven beschreven bezwaren.
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